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Шановні колеги!
З нагоди нашого професійного свята — Дня працівника 

нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України 
— хочу сердечно привітати весь колектив ДК «Укртрансгаз» 
і побажати всім Вам і Вашим сім’ям здоров’я, професійних 
успіхів, оптимізму та удачі, злагоди і благополуччя.

Своє професійне свято ми зустрічаємо з непоганими 
показниками.

Протягом восьми місяців 2011 року газотранспортна 
система працювала надійно і виконувала покладені на неї функ-
ції безперебійного транспортування газу споживачам України і 
транзиту газу до країн Європи.

Надходження природного газу по газопроводах на те- 
риторію України за вісім місяців склало 93,3 млрд м3 
(на 11 % більше, ніж минулого року), у тому числі імпорт 
газу для споживачів України склав 32,6 млрд м3. Загальний 
транзит природного газу через територію України склав 72 
млрд м3, з них до країн Європи — 70 млрд м3, до Молдови — 2 
млрд м3, що в цілому на 8,5 млрд м3 (або на 13 %) більше, ніж 
за аналогічний період минулого року.

З початку сезону до підземних сховищ газу закачано 8,5 
млрд м3 і за станом на 1 вересня в ПСГ ДК «Укртрансгаз» 
накопичено 18,5 млрд м3 газу.

Споживання газу в Україні за вісім місяців склало 38 млрд м3, 
що на 1,7 млрд м3 більше показника минулого року.

У 2011 році успішно виконується програма капітальних 
інвестицій.

За вісім місяців поточного року було освоєно капітальних 
вкладень в обсязі 1  179 млн грн, що удвічі більше, ніж за 
відповідний період минулого року.

У компанії проводиться технічна політика з модернізації 
та реконструкції лінійної частини, компресорних станцій, 
підземних сховищ газу. Протягом року були виконані 
роботи з реконструкції газопроводів «Союз», «Диканька–
Кременчук–Кривий Ріг» та інших об’єктів.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року чистий 
дохід збільшився на 3  189,69 млн грн.

Крім вирішення виробничих питань цього року, як і в поперед-
ніх роках, керівництво компанії велику увагу приділяє вирішен- 
ню соціальних питань, покращенню умов праці і відпочинку, 
питанню заробітної плати.

Середня заробітна плата штатних працівників ДК 
«Укртрансгаз» на сьогодні становить 5  960,4 грн, тобто 
порівняно з аналогічним показником минулого року вона зросла 
на 33 %.

На виконання доручення НАК «Нафтогаз України» з серпня 
2011 року тарифні ставки (посадові оклади) підвищуються 
щомісячно на 2 %.

За вісім місяців 2011 року на соціальні цілі направлено 
загалом 223,8 млн грн, з них на соціальні пільги по колективному 
договору витрачено 207,5 млн грн, зокрема на матеріальну 
допомогу на оздоровлення — 149,2 млн грн, соціальні допомоги 
та виплати — 58,3 млн грн.

Наприкінці свого виступу хочу ще раз підкреслити, що 
компанія докладає всіх зусиль і виконує всі свої зобов’язання 
перед колективом, передбачені колективним договором.

У цей день ще раз вітаю всіх — наших ветеранів та молоде 
покоління газовиків — зі святом і бажаю міцного здоров’я, 
невичерпної енергії, творчої наснаги, вагомих звершень та 
успіхів у Вашій благородній праці!

З повагою,
Сергій Вінокуров, директор ДК «Укртрансгаз»

З днем працівника нафтової, газової та 
нафтопереробної промисловості України!
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Україна розпочала 
модернізацію ГТС

Д овгоочікуваній модернізації українсь-
кої газотранспортної системи (ГТС) 
дано офіційний старт. 19 липня на  

3 731,5-му кілометрі газопроводу «Уренгой– 
Помари–Ужгород», неподалік міста Богуслав 
у Київській області, було зварено символічний 
«золотий стик», чим розпочато реалізацію про-
екту «Модернізація та реконструкція магіст-
рального газопроводу «Уренгой–Помари–Уж-
город» — першого в масштабній модернізації  
всієї української ГТС.

В урочистих заходах з нагоди початку реалі-
зації Проекту взяли участь прем’єр-міністр 
України Микола Азаров, що залишив на магіст-
ральній трубі свій підпис, міністр енергетики та 
вугільної промисловості Юрій Бойко, а також 
керівники компаній НАК «Нафтогаз України» та 
ДК «Укртрансгаз», представники міжнародних 
фінансових організацій — Світового банку, ЄБРР, 
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Савіцький О. П. 
«ДК Укртрансгаз»

ЄІБ, представники зарубіжних газових ком-
паній — ВАТ «Газпром» (Росія), ON Ruhrgas AG 
(Німеччина), Gaz de France Suez (Франція), АТ 
PGNiG (Польща).

У рамках церемонії зварювання «золо-
того стику» НАК «Нафтогаз України» підписа- 
ла Меморандум з Європейським банком 
реконструкції та розвитку та Лист про наміри 
з Європейським інвестиційним банком, якими 
закріплено наміри банків щодо виділення кош-
тів на фінансування Проекту.

Як повідомив директор ЄБРР в Україні 
Андре Куусвек після церемонії підписання, 
кредит ЄБРР планують виділити на 15 років 
під державні гарантії. Вже у вересні, за його 
словами, компанія Mott MacDonald повинна 
буде надати звіт про проект модернізації, 
і потім буде ухвалене рішення про надання 
кредиту. «Ми сподіваємося підписати проект 

цього року», — зазначив він.
Інвестиції у перчу чергу реконструкції ста-

новлять $538,87 млн. З них кредити євро-
пейських банків мають скласти $308 млн. Ще 
$230,87 млн — власні кошти компанії.

Проект модернізації газопроводу розра-
хований на 9 років, при цьому перша черга 
— на 3 роки. 

19 липня зварено перший стик реконструкції 
газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород»

Метою здійснення Проекту «Мо- 
дернізація та реконструкція магістраль- 
ного газопроводу «Уренгой-Помари-
Ужгород», одного з пріоритетних об’єктів 
газотранспортної системи України, є під-
вищення надійності, прозорості, ефектив-
ності та комерційної привабливості діючих 
транспортних маршрутів транзиту газу, 
зменшення негативного впливу на нав-
колишнє середовище, мінімізація ризи- 
ків постачання природного газу євро-
пейським споживачам через територію 
України.

Основними напрямками модернізації та 
реконструкції магістрального газопроводу 
«Уренгой-Помари-Ужгород» є:

— реконструкція лінійної частини 
газопроводу з допоміжними об’єктами;

— модернізація та реконструкція ком-
пресорних станцій;

— модернізація та реконструкція сис-
тем лінійної телемеханіки та зв’язку.

Магістральний газопровід «Уренгой-
Помари-Ужгород» перетинає територію 
України із заходу на схід в субширотному 
напрямку і проходить по території десяти 
областей: Сумської, Полтавської, Черкаської, 
Київської, Вінницької, Хмельницької, 
Тернопільської ,  Івано-Франківської , 
Львівської та Закарпатської. Протяжність 
газопроводу територією України — 1138 км, 
діаметр — 1420 мм, робочий тиск — 7,5 атм.

Міністр палива та енергетики України 
Юрій Бойко вітає гостей з початком 
реконструкції ГТС України
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Микола АЗАРОВ , прем’єр‑міністр 
України:

— Модернізація газотранспортної систе-
ми — надзвичайно важлива подія для України. 
У короткі строки нам потрібно виконати вели-
кий обсяг робіт. І ми приступаємо до такої 
важливої роботи в непростий для нас час, 
коли в країні безліч інших проблем. Але в нас 
немає іншого виходу. Тому що цього року стає 
до ладу північна гілка обхідного газопроводу 
«Північний потік», ведуться проектні роботи 
з будівництва обхідного «Південного потоку». 
Тож ми маємо продемонструвати європейсь-
ким і російським партнерам усі конкурентні 
переваги нашої газотранспортної системи. 
А для цього потрібна масштабна реконструк-
ція побудованого і введеного в експлуатацію 
30 років тому газопроводу.

Ми володіємо унікальною ГТС. Левова 
частка російського газу транспортується 
в Європу саме нашими трубопроводами. Це 
поки що. Адже системі вже понад 30 років. 
Тому потрібно в стислі строки її модернізува-
ти, реконструювати, значно знизити затрати 
на прокачку газу й запропонувати нашим 
партнерам конкурентні переваги. У цьому 
наш шанс як транзитної країни. І економічні 
вигоди, за умови швидкої модернізації ГТС, 
для її громадян будуть очевидні. Україна була 
надійним транзитером газу, вона ним і зали-
шиться!

Ми неодноразово запрошували Росію 
брати участь у модернізації нашої газотран-
спортної системи. Проте коли ми це робили 
на словах, а самі не докладали матеріальних 
зусиль і витрат, Росія реагувала так, як вона 
реагувала. Зараз же для наших російських 
партнерів абсолютно очевидно, що ми цю 
роботу не просто почали — ми її почали 
за участю наших європейських партнерів. 
Ми пішли на витрати. І я думаю, що зараз 
позиція Росії змінюватиметься у світлі наших 
практичних кроків. Принаймні ми на це 
розраховуємо.

Юрій БОЙКО, міністр енергетики 
та вугільної промисловості України:

— Дуже довго до цього йшли. 
Тому я дуже радий, що ми нарешті 
починаємо важливу для нашої країни 
і для наших людей справу — модер-
нізацію газотранспортної системи. І 
я впевнений, що ми з цим завданням 
упораємося. Тому що маємо здоровий 
колектив, висококласних фахівців. Хочу 
тільки побажати, аби ця робота була 
завершена якнайшвидше, тому що від 
цього залежить енергетична незалеж-
ність нашої країни.

Сергій ВІНОКУРОВ, директор ДК 
«Укртрансгаз»:

— Починаючи модернізацію, ми не ста-
вимо собі за мету збільшення обсягів про-
качки газу. У першу чергу ми хочемо підви-
щити ефективність і надійність нашої ГТС.

Так, у наступному році ми починаємо 
модернізацію компресорних станцій. Зараз 
готуємо проекти по трьох з них. З-поміж 
іншого це дозволить збільшити ККД газопе-
рекачувальних агрегатів (ГПА) до 36 %, що 
приведе до зниження споживання палив-
ного газу й продовження терміну експлуа-
тації ГПА. Можлива економія паливного газу 
в результаті модернізації цих трьох комп-
ресорних станцій — близько 100 млн м3 
на рік.

Ми почали модернізацію фактично 
за власні гроші. Європейські ж банки самі 
висловили бажання взяти у цьому участь. 
Адже це їм вигідно. Ми взагалі вважаємо, 
що спроможні модернізувати ГТС виключ-
но за власні кошти, проте банки дають той 
інструмент, що дозволяє зробити модерні-
зацію швидше.

Валентин КОЛОМЄЄВ, ветеран газо‑
транспортної промисловості України:

— Від імені ветеранів газотранспортної 
промисловості України, ветеранів будівниц-
тва газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» 
поздоровляю всіх зі святом модернізації! 
Пригадується, як ми свого часу шаленими 
темпами будували цей газопровід — кілометр 
на добу. Тож бажаю, аби й молоде покоління 
будівельників витримувало такий темп при 
високій якості робіт.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і Європейський банк розвитку і реконструкції 
підписали меморандум про фінансування першого етапу розвитку і реконструкції української ГТС, в тому 

числі української ділянки магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород»

На завершення Микола Азаров провів коротку 
прес-конференцію для представників більш ніж 
50 засобів масової інформації
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ДК «Укртрансгаз», дочірня компанія НАК 
«Нафтогаз України», оголосила старт пер-
шого етапу проекту впровадження SAP ERP.

Конкуренція, що посилюється на ринку 
транзиту газу в Європу, зумовлює необхід-
ність зміни підходів до управління всіма 
господарськими процесами компанії. 
Менеджмент має отримувати достовірну 
інформацію про стан справ у режимі реаль-
ного часу, крім того, керівництву необхідні 
інструменти для точного планування і від-
стеження бюджетів та витрат на технічне 
оснащення та ремонт обладнання, закупів-
лі, збут тощо.

Для вирішення цих завдань керівництво 
«Укртрансгазу» обрало програмні рішення 
SAP. Даний проект був узгоджений на рівні 
Міністерства енергетики та вугільної про-
мисловості, до його реалізації були безпосе-
редньо залучені директор ДК «Укртрансгаз» 
Сергій Вінокуров та вищий менеджмент 
компанії. Проект покликаний змінити куль-
туру управління компанії в цілому, а також 
здійснити революцію в процесах плану-
вання області обслуговування і ремонту 
газотранспортної системи України з точки 
зору витрат.

«Наша компанія зупинила свій вибір 
на рішеннях SAP, оскільки вони пропонують 
автоматизацію бізнес-процесів, що вико-
ристовуються провідними нафтогазовими 
компаніями всього світу. Для нас важливо 
не тільки впровадити систему обліку, а й 
оптимізувати бізнес-процеси, враховуючи 
наші галузеві потреби. Це дозволить нашій 
компанії забезпечити прозорість і достовір-
ність інформації на всіх рівнях, від ліній-
них управлінь та УМГ до апарату компанії, 
домігшись зниження витрат на технічне 
обслуговування та ремонти устаткування, 
дозволить формувати ефективну структу-
ру капіталу компанії», — вважає Сергій 
Вінокуров.

Бізнес-рішення компанії SAP покли-
кані стати основою для побудови єдиної 
корпоративної автоматизованої системи 
управління ДК «Укртрансгаз» і всіх підроз-
ділів філії УМГ «Київтрансгаз», в якому про-
водиться реалізація пілотного проекту з 
подальшим тиражуванням на інші регіо-
нальні управління магістральними трубоп-
роводами.

Постачальником і партнером по впро-
вадженню програмного забезпечення SAP 
за результатами процедури відкритих тор-
гів була обрана компанія Conim, яка володіє 
великим досвідом ведення подібних масш-
табних проектів у промисловому секторі 
та продемонструвала глибоке розуміння 
завдань і специфіки галузі. «Ми усвідомлює-
мо серйозність поставленої задачі з авто-
матизації бізнес-процесів ДК «Укртрансгаз». 
Для реалізації проекту у встановлені тер-
міни та бюджет ми виділили наші найкращі 
ресурси. Ми також використовуємо напра-
цювання і досвід, отримані в ході здійснен-
ня комплексних проектів на інших підпри-
ємствах Україні», — відзначає Олександр 
Мельников, виконавчий директор компанії 
Conim.

Проект розрахований на три роки і скла-
дається з наступних етапів:

1. Пілотний проект для управлінь 
ма-гістральними газопроводами (УМГ) 
«Київтрансгазу», а також формування ком-
плексу засобів для підготовки консолі-
дованої аналітичної звітності в компанії. 
На даному етапі буде сформована система 
управління та підтримки бухгалтерського та 
фінансового обліку, обліку витрат і доходів, 
планування контролю бюджетів, закупівель, 
реалізації, капітального будівництва та капі-
тальних ремонтів, технічного обслуговуван-
ня та ремонту обладнання. Для подальшого 
тиражування системи в ДК «Укртрансгаз» 
на базі проектної команди буде сформо-

Дк «укртрансгаз»: 
SAP – курс на модернізацію

Президент україни 
віктор Янукович доручив 
підготувати проект про-

грами реформування Нак 
«Нафтогаз україни» 

 Президент України Віктор Янукович 
доручив прем’єр-міністру України 
Миколі Азарову до 1 жовтня підготувати 
та подати у встановленому порядку на 
розгляд Верховної Ради законопроекти 
про внесення змін до законодавчих актів 
стосовно реформування НАК «Нафтогаз 
України». Про це сказано в Дорученні 
Президента «Про підготовку проекту 
програми реформування НАК «Нафтогаз 
України», яке розміщено на офіційному 
інтернет-представництві глави держави.

Згідно з документом, проект програми 
реформування «Нафтогазу» повинен міс-
тити дані відносно інвентаризації активів 
НАК, її дочірніх підприємств і розподілу 
активів на профільні і непрофільні; пере-
дбачати пропозиції відносно подальшого 
використання непрофільних активів НАК 
«Нафтогаз України» та її дочірніх підпри-
ємств; передбачати пропозиції відносно 
моделі реалізації державними підпри-
ємствами функцій у нафтогазовій сфері.

Доручення видане у зв’язку із приєд-
нанням України до Договору про основу 
Енергетичної співдружності та необхід-
ністю адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського союзу у 
сфері енергетики з метою забезпечення 
реформування нафтогазової промисло-
вості.

Раніше, в кінці червня поточного 
року, Кабінет міністрів своїм розпоряд-
женням вніс у перелік першочергових 
заходів на 2011 рік по інтеграції України 
в Європейський союз розробку техні-
ко-економічного обгрунтування проекту 
модернізації газотранспортної системи 
і систем підземних сховищ газу, а також 
продовження виконання заходів по 
реформуванню НАК «Нафтогаз України».

Джерело: УНІАН

Олександр Пазинич демонструє учасникам 
управлінської ради ДК «Укртрансгаз» доповідь 

присвячену організації впровадження 
системи SAP в УМГ «Київтрансгаз»
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Інформація про компанію SAP
Один із світових лідерів на ринку корпо-

ративних програм, компанія SAP допомагає 
організаціям будь-якого розміру і спеціаліза-
ції ефективніше керувати своїм бізнесом. Будь 
то допоміжні служби або рада директорів, 
склад або магазин, настільні або мобільні про-
грами — рішення SAP дозволяють підвищити 
ефективність взаємодії окремих співробітни-
ків і організацій у цілому, сформувати глибо-
ке розуміння бізнесу і створити конкурентну 
перевагу. Рішеннями і сервісами SAP корис-
туються понад 170 тис. клієнтів (включаючи 
клієнтів Sybase), передові технології компанії 
гарантують високу рентабельність, сприяють 
безперервній адаптації та стійкому зростан-
ню. У 1992 році був відкритий офіс SAP AG 
у Москві. Також за минулі 19 років відкрилися 
представництва SAP у Єкатеринбурзі, Санкт-
Петербурзі, Новосибірську, Ростові-на-Дону, 
Алмати, Мінську та Києві, а чисельність спів-
робітників перевищила 700 осіб.

Інформація про компанію CONIM
CONIM — одна з провідних компаній 

по впровадженню комплексних проек-
тів автоматизації бізнесу на базі рішень 
SAP, управлінського та ІТ-консалтингу. 
Компанія єдина в Україні отримала ста-
тус Золотого партнера SAP України, що 
підтверджує високу якість послуг і про-
фесіоналізм команди як постачальника 
і консультанта по впровадженню систем 
SAP. У портфелі CONIM більше 20 реалізо-
ваних проектів SAP для клієнтів з більш 
ніж 10 галузей економіки. Серед замовни-
ків — лідери своїх сегментів: банківської, 
гірничодобувної, енергетичної, хімічної, 
машинобудівної, металургійної, телеко-
мунікаційній галузі, органів державної 
влади, холдингів та ін. Основу компанії 
CONIM складають висококваліфіковані 
фахівці з практичним досвідом впровад-
ження системи SAP в Україні, СНД і за кор-
доном від 10 років.

ваний центр компетенції, який самостій-
но, без залучення консалтингової компанії, 
впровадить систему в інших підрозділах.

2. Проект тиражування системи 
на інші п’ять УМГ та об’єднання всього ДК 
«Укртрансгаз» у рамках єдиної інформацій-
но-аналітичної системи.

Реалізація проекту дозволить компанії 
«Укртрансгаз» вирішити наступні завдання:

• створити єдину корпоративну авто-
матизовану систему управління ДК 
«Укртрансгаз» і всіх підрозділів компанії;

• підвищити рівень інформаційної під-
тримки ключових бізнес-процесів підпри-
ємства;

• підвищити якість процесів управлін-
ня за рахунок усунення розривів інфор-
маційних потоків у бізнес-процесах ДК 
«Укртрансгаз» та її підрозділів, і, як резуль-
тат, отримувати єдину, актуальну й несу-
перечливу інформацію про господарську 
діяльність компанії;

• скоротити адміністративно-управлінсь-
кі витрати часу, що дозволить керівництву 
і персоналу зосередитися на аналізі отри-
маних даних;

• підвищити ефективність роботи пер-
соналу компанії за рахунок одноразового 
введення даних для багаторазового вико-
ристання;

• виключити дублювання даних та ін.
«SAP добре розуміє важливість даного 

проекту для підтримки та розвитку газот-
ранспортної системи України. Саме рішен-

ня SAP є тими інструментами, які стануть 
надійною підтримкою для «Укртрансгазу» 
в досягненні цілей компанії, оскільки міс-
тять все необхідне для цього: ефективні 
бізнес-процеси, апробовані провідними 
компаніями світу, надійність, прозорість, 
гнучкість і масштабованість. За себе гово-
рять факти: 50 % всіх співробітників десяти 
найбільших нафтогазових компаній світу є 

користувачами SAP, 10 компаній з Топ-10 
найбільших нафтогазових підприємств Росії 
підтримують свою господарську діяльність 
за допомогою рішень SAP. Ми пишаємо-
ся тим, що провідні українські компанії, 
серед яких «Укртрансгаз», обрали для себе 
цей прогресивний шлях», — говорить 
Максим Матяш, регіональний директор SAP 
в Україні, Грузії і Молдові.

Сергій Вінокуров,
директор ДК «Укртрансгаз» проводить 

управлінську раду по організації впровадження 
системи SAP в УМГ «Київтрансгаз»
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У липні було з’єднано три секції нитки газо-
проводу «Північний потік», говориться у прес-релізі 
компанії Nord Stream AG.

З’єднання трьох секцій газопроводу проходи-
ло під водою, на глибині 110 м, у двох точках, де 
проектний тиск змінюється з 220 до 200 бар і з 
200 до 177,5 бар відповідно. Кожна з трьох сек-
цій була піддана калібруванню та гідравлічному 
випробуванню на міцність до з’єднання в єдину 
газотранспортну систему за допомогою гіперба-
ричного зварювання та наступної стиковки з бере-
говими пересіченнями у Росії та Німеччині. Під час 
зварювальних робіт застосовувалася спеціальна 
підводна зварювальна камера, оснащена системою 
дистанційного управління. Зварювальні роботи 
виконували фахівці французької компанії Technip 
SA із застосуванням судна Skandi Arctic, яке облад-
нане пристроями, що дозволяють забезпечувати 
необхідні переміщення секції газопроводу — їх 
підйом, обробку і з’єднання.

Раніше, у червні, у засобах масової інформації 
компанією Nord Stream AG була поширена інфор-
мація про своєчасне завершення укладання пер-
шої нитки газопроводу «Північний потік» по дну 

Введено в експлуатацію найбільше в Австрії 
та друге по величині в Центральній Європі під-
земне сховище газу «Хайдах» із добовою про-
дуктивністю 28 млн м3 та загальним об’ємом 
2,8 млрд м3 активного газу. Нагадаємо, що 
родовище «Хайдах» було відкрито у 1997 році 

на глибині близько 1 600 м із запасами 4,3 
млрд м3 газу. На новостворене ПСХ «Хайдах» 
покладена задача забезпечувати надійність 
експортних поставок російського природ-
ного газу для споживачів Словенії, Хорватії, 
Венгрії, Австрії, Німеччини, Словакії та Італії. 

Експлуатувати підземне сховище газу буде 
австрійська RAG, яка заснована у 1935 році і 
спеціалізується на розвідці, видобутку та збері-
ганні вуглеводнів. З моменту свого заснування 
і дотепер компанія видобула приблизно 27 
млрд м3 газу.

розширення мережі підземних сховищ газу у центральній Європі

введений в експлу-
атацію перший пусковий 
комплекс гтС «Сахалін-

хабаровськ-владивосток»
У той же час на сході Російської 

Федерації завершувалося будівництво 
магістрального газопроводу «Сахалін 
— Хабаровськ — Владивосток». За 
даними видання Oil Gas European 
Magazine, станом на кінець липня 
було зварено 1 248 з 1 350 км магіст-
рального газопроводу. Нагадаємо, що 
будівництво згаданого вище газопро-
воду розпочалось у липні 2009 року 
і проводиться з метою розвитку сис-
теми газопостачання Хабаровського 
і Приморського краю, а також 
Сахалінської області. На головній 
компресорній станції магістрального 
газопроводу «Сахалін» завершуєть-
ся монтаж основного технологічного 
обладнання, інженерних систем та 
об’єктів інфраструктури. Остаточний 
термін здачі магістрального газопро-
воду в експлуатацію запланований на 
ІІІ квартал поточного року. У подаль-
шому планується до магістрального 
газопроводу «Сахалін — Хабаровськ 
— Владивосток» під’єднати Киринське 
родовище із запасами 2 трлн м3 при-
родного газу.

Газотранспортна система розви-
вається і в інших країнах Спілки неза-
лежних держав. Наприклад, у Грузії, на 
заході країни, між містами Сенаки і Поті, 
у травні було завершено будівництво 
30-кілометрового газопроводу, яке 
було здійснено завдяки фінансуванню 
Агентства міжнародного розвитку США. 
Новозбудований магістральний газоп-
ровід вартістю $81 млн дозволить забез-
печувати природним газом найбільше 
портове місто Поті, вільну індустріальну 
зону, що функціонує там, а також Хобський 
і Сенакський райони.

розпочато заповнення газом першої нитки  
газопроводу «Північний потік»

Балтійського моря. Так, на сторінках видання Oil 
and Gas Science and Technology було відзначе-
но, що початок транспортування природного 
газу по новозбудованому газопроводу «Північний 
потік» керівництво компанії планує на IV квартал 
2011 року.

Як відзначало видання Pipeline technology, 
особливість сухопутної частини газопроводу 
«Північний потік» полягає в застосуванні оригі-
нальних технічних рішень, у тому числі елек-
трообладнання компресорних станцій. Таким 
чином, на компресорних станціях магістрального 
газопроводу «Північний потік» планується вико-
ристовувати двухтрансформаторні підстанції з 
двома аварійними вводами на новітніх модифі-
кованих блоках БМРЗ-М. Блок мікропроцесорного 
релейного захисту і автоматики є вдосконаленою 
модифікацією блоків, які широко використову-
ються у газовій промисловості. Такі модифіковані 
блоки, за даними видання Oil & Gas Eurasia, є уніфі-
кованими, оснащені автоматичними вимикачами 
Siemens та пристроями компенсації реактивної 
потужності і можуть одночасно працювати з бло-
ками дугового захисту.
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альтернатива природньому газу – 
сланцевий газ

казахстан розвиває  
свою газотранспортну систему 

Як повідомляє прес-служба Міністерства нафти і газу республіки Казахстан, на 
магістральному газопроводі «Бейнеу-Бозой-Самсоновка» у липні 2011 року зва-
рено перший стик другої черги газопроводу. Проект «Бейнеу-Бозой-Самсоновка» 
реалізовується для забезпечення транспортування природного газу з нафтогазо-
вих родовищ, розташованих у західних регіонах Казахстану, у південні регіони рес-
публіки. Проект будівництва газопроводу розроблений національною компанією 
«КазМунайГаз» за підтримки Казахського інституту транспорту нафти і газу.

Перша черга (2009–2010 рр.) передбачала будівництво магістрального газоп-
роводу «Бейнеу-Бозой-Самсоновка» однією головною ниткою і однією ліній-
ною компресорною станцією для забезпечення транспортування газу в об’ємі  
10 млрд м3 в рік. Здача другої черги газопроводу в експлуатацію, а саме будівниц-
тво шести лінійних компресорних станцій для забезпечення транспортування  
20 млрд м3 природного газу в рік, а також газопроводу-перемички між магістраль-
ними газопроводами «Союз», «Оренбург-Новопсков» і «Середня Азія — Центр» з 
можливістю транспортування мільярдів кубічних метрів природного газу в рік, 
запланована на початок 2013 року.

Нове в пошуку  
альтернативних родовищ 

нафти і газу 
З огляду на світові періодичні видання 

Oilmarket, Oil & Gas Eurasia, Oil and Gas 
Science and Technology, Oil Gas European 
Magazine, присвячені нафтогазовій про-
мисловості, слід відзначити помітну тен-
денцію до пошуку альтернативних родо-
вищ нафти і газу.

Всесвітньо відома компанія North 
Energy розпочала буріння однієї із самих 
північних розвідувальних свердловин. 
Експерти та аналітики європейського 
ринку нафти та газу пов’язують підви-
щену активність компанії North Energy з 
результатами проведених у липні 2011 
року компанією Statoil ASA робіт по вста-
новленню великомасштабного родовища 
нафти і газу у Північному морі.

Подібна ситуація спостерігається 
і на континентальному шельфі штата 
Аляска (США), де активно розширює 
об’єм геологорозвідувальних робіт 
англо-голандський гігант Royal Dutch 
Shell. По оцінкам експертів та аналітиків 
Сполучених штатів Америки, запаси при-
родного газу складають 3,7 трлн м3.

Не є виключенням і країни Спілки неза-
лежних держав. Наприклад, вже у 2011 
році канадська Transeuro Energy Corp. 
планує розпочати пошук альтернативних 
родовищ нафти і газу в Арменії. Нагадаємо, 
що у 40-50-х роках минулого століття були 
виявлені запаси нафти і газу непромисло-
вого значення. До 90-х років XX століття 
в Араратській долині було пробурено 120 
свердловин, проте втішних результатів 
отримано не було.

Яскравим прикладом успішних резуль-
татів пошуку нафтових і газових родовищ 
є досвід Еміратської компанії Dana Gas, яка 
на початку липня 2011 року повідомила 
світову спільноту про те, що в дельті ріки 
Ніл, на півночі Єгипту, знайдено родовище 
природного газу з оціночними запасами 
1,7 трлн м3.

З року в рік у європейських періодичних 
виданнях Oilmarket, Oil & Gas Eurasia, Oil and 
Gas Science and Technology, Oil Gas European 
Magazine зустрічається все більше і більше 
згадок про перспективність сланцевих газів. 
Особливу увагу європейська преса приді-
ляє французькому нафтогазовому концерну 
Total, який заключив договір з енергетич-
ним гігантом Exxon Mobil Corp. про коопе-
рацію в проекті по видобутку сланцевого 
газу на південному сході Польщі. По даним 
Advanced Resources International, запаси 
сланцевого газу Люблінського басейна оці-
нюються у 3 трлн м3.

Компанія Total має досвід проведення 
аналогічних робіт спільно з Chesapeake 
Energy в Техасі. Крім того, помітна світова 
тенденція зменшення собівартості техно-
логій та робіт по розвідці та видобуванню 
сланцевого газу, що пов’язано із злиттями 
гігантських корпорацій. Так, наприклад, 

у травні 2010 року англо-голандським кон-
церном Royal Dutch Shell була придбана 
американська компанія East Resources Inc., 
а у червні того ж року енергетичним гіга-
нтом Exxon Mobil Corp. — компанія XTO 
Energy Inc.

У той же час, як повідомляє інфор-
маційна агенція International Journal of 
Greenhouse Gas Control, американська 
компанія Chevron заявила про свої наміри 
у другій половині 2011 року провести гео-
логорозвідувальні роботи в Польщі з метою 
пошуку запасів сланцевих газів.

Слід сподіватися, що накопичений досвід 
проведення робіт по розвідці, видобутку та 
транспортуванню сланцевого газу на тери-
торії Польщі компаніями Total, Exxon Mobil 
Corp. та Chevron буде використаний при 
проведенні аналогічних робіт на території 
України і долучений до результатів пошу-
кових робіт компанії Shell. У перспективі 
експерти організації Society Petroleum 
Engineering роблять акцент на доцільності 
часткового використання існуючої світової 
газотранспортної системи для транспорту-
вання сланцевого газу.

Як повідомив на початку вересня голова 
Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, 
енергетична компанія Shell готова вкласти 
$200 млн у розвідку і $600 млн у видобуток 
сланцевого газу в Україні.

Але слід пам’ятати, що видобуток слан-
цевого газу — це не лише коштовний, але 
й потенційно небезпечний для екології 
процес. Як повідомляє «Радіо Свобода», 
саме через це захисники довкілля заклика-
ють дбати про енергетичну незалежність, 
не забуваючи про здоров’я людей, а деякі 
експерти побоюються, що надмірна увага 
саме до сланцю може загальмувати запро-
вадження енергозберігаючих технологій 
та розвиток вітчизняної газотранспортної 
системи, які так потрібні Україні.
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В останні роки актуальність проблеми 
технічного діагностування об’єктів 
газотранспортної системи (ГТС) Ук-

раїни стає все більш зрозумілою. Незва-
жаючи на постійне інвестування значних 
коштів у модернізацію та заміну об’єктів ГТС, 
на даному етапі зношування технологічних 
об’єктів магістральних газопроводів (МГ), 
експлуатованих понад 20 років, досягло кри-
тичного рівня. Це ставить під загрозу без-
печну експлуатацію об’єктів ГТС. Об’єкти ГТС, 
такі як переходи МГ через авто- й залізничні 
дороги, природні перешкоди, перебувають 
під постійними циклічними навантаженнями, 
що призводить до утоми металу МГ. Утома 
металів є однією з основних причин знижен-
ня довговічності й надійності конструкцій та 
споруджень МГ. [1]

Особливості втомного руйнування (від-
сутність помітних залишкових деформацій, 
раптовий характер заключної стадії руйну-
вання, вплив великої кількості факторів, роз-
кид параметрів й ін.) надзвичайно ускладню-
ють прогнозування моменту втомного руй-
нування конкретного об’єкта (трубопроводу, 
посудини тощо).

Досягнення в розробці методів і засобів 
виявлення й оцінки параметрів втомних трі-
щин дають матеріал для розвитку експе-
риментального вивчення фізики й механіки 

втомного руйнування, побудови фізичних і 
математичних моделей явища, розробки екс-
периментально-теоретичних методів розра-
хунку витривалості матеріалів й елементів 
конструкцій об’єктів МГ, а також рішення 
інших аспектів проблеми.

Виходячи з концепції живучості конструк-
ції (значний період життєвого циклу матеріал 
конструкції співіснує з тими або іншими 
дефектами, а термін служби визначається 
ростом дефектів до критичних розмірів), 
можна досягти великого техніко-економічно-
го ефекту. Це забезпечується шляхом засто-
сування методів й засобів виявлення втомних 
тріщин на ранніх стадіях їхнього розвитку 
безпосередньо при експлуатації або при пла-
нових перевірках. Даний ефект досягається 
також за рахунок запобігання відмов, скоро-
чення витрат на ремонт й обслуговування, 
оперативного внесення корегувань у конс-
трукцію й умови експлуатації МГ й, в остаточ-
ному підсумку, зниження матеріалоємності.

Різними науково-дослідними організа-
ціями було розроблено понад 40 методів 
виявлення й оцінки параметрів втомних трі-
щин. Однак аналіз цих методів, проведений 
фахівцями НВЦТД «Техдіагаз», показує, що 
вони часто не мають достатньої чутливості 
(величина мінімально виявленої тріщіни), 
а переважна більшість має дуже низьку дис-

танційність (відстань від виявляємої тріщини 
до чутливого елемента відповідного прила-
ду). Також вони вимагають безпосереднього 
доступу до місця розташування очікуванной 
тріщини й спеціальних режимів і процедур, 
що змушують переривати експлуатацію МГ. 
Інакше кажучи, ці методи добре пристосовані 
для лабораторних і спеціальних випробу-
вальних умов і мало придатні до застосуван-
ня в умовах експлуатації МГ.

Перераховані недоліки відсутні в методах 
контролю, що використовують фізичні проце-
си, супроводжують розвиток втомних тріщин 
і здатні переносити інформацію про тріщину 
на значні відстані. Одним з таких процесів 
є акустичне випромінювання матеріалу, що 
зароджується навколо тріщини. Частина вип-
ромінювання, пов’язана з локальною перебу-
довою структури матеріалу, одержала назву 
акустична емісія.

Акустична емісія (АЕ) — це випроміню-
вання матеріалом пружних хвиль, викликане 
динамічною локальною перебудовою його 
структури (ГОСТ 25.002-80). Хвилі напруг, 
що генеруються при цьому, поширюються 
в конструкційних матеріалах на значні відстані 
(до десятків і навіть сотень метрів) і можуть 
бути виявлені на поверхні об’єкта контро-
лю спеціальною апаратурою. Ці хвилі несуть 
певну інформацію про джерело тріщини.

Застосування системи 
акустичної емісії при діагностиці 
магістральних газопроводів

Дубовой Є. В.,
НВЦТД «Техдіагаз»

Розглянуто застосування систем акустичної емісії для діагностики магістральних 
газопроводів на наявність втомних тріщин на початковому етапі їхнього зародження 
і розвитку. Висвітлені особливості втомного руйнування, проблеми пошуку втомних 
тріщин та шляхи вирішення методичних прийомів вимірів й обробки результатів, 
отриманих при контролі газопроводів за допомогою систем акустичної емісії.



Трубопровiдний транспорт | №4(70) 2011 �

в
и

р
о

Б
н

и
Ц

т
в

о

Однак дослідження можливостей широ-
кого використання акустичного випроміню-
вання для визначення втомних тріщин довгий 
час перебувало у початковій стадії внаслідок 
специфічних труднощів виміру його парамет-
рів при циклічному навантаженні (низький 
рівень сигналів, висока гучність пристроїв, 
що навантажують тощо). Додатковим фак-
тором, що обмежував використання АЕ при 
циклічному навантаженні, було розповсюд-
жене тлумачення ефекту Кайзера як ефекту 
зникнення АЕ при другому й наступному 
циклах навантаження за умови фіксованого 
максимального навантаження циклів [3]. Це 
призвело до того, що в літературі й норма-
тивній документації відсутній систематичний 
виклад рекомендацій і відомостей по методи-
ках застосування АЕ для виявлення й оцінки 
параметрів втомних тріщин на елементах 
реальних конструкцій. В окремих роботах [4, 
5 й ін.] наведені зміни деяких параметрів АЕ 
зі зміною довжини тріщини при циклічному 
навантаженні лабораторних зразків.

Наразі актуальність методичних питань 
стає перед інженерно-технічним персоналом 
лабораторій діагностики при застосуванні 
акустико-емісійних систем і спроб вико-
ристання їх для виявлення й оцінки парамет-
рів втомних тріщин на МГ. Тому що ефектив-
ність проведених робіт прямо залежить від 
правильності методичних прийомів вимірів й 
обробки результатів контролю.

Основною проблемою стало застосування 
системи АЕ на МГ. Відповідно до нормативної 
документації — ДСТУ 42227-2003 «Настанови 
щодо проведення акустико-емісійного 
діагностування об’єктів підвищеної небезпе-
ки» п. 6.2.10, навантаження об’єкта випро-
бувальним тиском Р необхідно проводити 
згідно з графіком навантаження (рис. 3) із 
урахуванням таких вимог — навантаження 
в робочому режимі об`єкта без його зупин-
ки здійснюється технологічним продуктом із 
максимальним тиском Рмах, значення якого 
залежно від товщини стінок об`єкта знахо-
диться у межах: [7]

1,05Рроб ≤ Рмах ≤ 1,10Рроб.

Тобто навантаження МГ при його діагносту-
ванні АЕ повинно бути на 5-10 % більше робочо-
го тиску в газопроводі. Але у 95 % випадків мак-
симальний тиск МГ дорівнює робочому тиску 
(Рмах = Рроб), і підвищення тиску в газопроводі 
вище проектного (робочого) значення призведе 
до руйнування трубопроводу, тобто аварії.

Проаналізувавши нормативну документацію 
і літературу з заданої тематики у тісному спів-
робітництві з розробниками системи АЕ, був 
розглянутий фізичний зміст й основні особли-
вості акустичної емісії при циклічних наванта-
женнях. Вище зазначено, що при повторному 
й наступних навантаженнях для всіх дослід-
жених матеріалів виявлений ефект Кайзера. 
У більності випадків цей ефект трактується так: 
під час повторного навантаження АЕ відсут-
ня до моменту, коли повторне навантаження 
досягає значення максимального при перви-
ному навантажені. Ефект відповідає тверджен-
ню, відомому в механіці пружно-пластичного 
деформування матеріалів, що розвантаження й 
повторне навантаження відбуваються пружно 
до напруги, що відповідає початку розванта-
ження. Саме невдалість формулювання ефекту 
Кайзера привела до формули:

1,05Рроб ≤ Рмах ≤ 1,10Рроб

і фактично унеможливила використання систем 
АЕ для діагностування МГ.

Ґрунтуючись на визначенні АЕ, логічно 
було б зробити висновок про відсутність будь-
якої динамічної перебудови структури матеріа-
лу. Однак це суперечить широко відомим екс-
периментальним фактам поступового накопи-

чення ушкоджень структури по мірі збільшення 
числа циклів навантаження (утоми матеріалів). 
Отже, ефект Кайзера полягає не у відсутності 
або зникненні АЕ, а в істотному зниженні її рівня 
так, що вона або зникає в акустичних шумах, 
або не реєструється через низьку чутливість 
апаратури. Кайзер, що відкрив ефект, при його 
описі [6] не застосовував терміни «зникнення» 
або «відсутність», а використав термін irreversibel 
— невідтворений, незворотний. Численні екс-
перименти показали, що АЕ може спостері-
гатися на різних стадіях процесу повторного 
навантаження. Зазначені особливості прояву АЕ 
при циклічному навантажені приводять до зрос-
тання вимог до чутливості, завадостійкості й 
безвідмовності застосовуваних акустико-емісій-
них апаратур, що було з успіхом реалізовано 
у сучасних системах АЕ. Це дозволило широко 
використовувати систему АЕ діагностування 
на об’єктах МГ. 
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Рис. 3. Графік навантаження об`єкта контролю

Рис. 1. Руйнування магістрального газопроводу

Рис. 2. Схема поширення й реєстрації сигналів АЕ 
1,2 — перетворювачі; 3 — центральний блок сбору 
і обробки на базі компьютера; 4 — об`єкт контролю; 
t1, t2 — час реєстрації сигнала на перетворювачах.
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Rosemount 2024, перетворювачами тиску 
Druck та температури ТСМ.

За останні 20 років досягнутий сут-
тєвий прогрес у підвищенні точності 
вимірювань та рівня автоматизації вузлів 
обліку газу на ГРС. Впроваджені сучас-

Бондарев С. А., Грінченко К. М., Сербін О. В.,
Щербина В. І., Пономарьов Ю. В.,
Інститут транспорту газу ДК «Укртрансгаз»

Першим кроком на шляху до підви-
щення точності та рівня автоматизації 
процесів газовимірювання було впровад-
ження автоматичних обчислювачів вит-
рати газу типу SuperFlo-IIE у комплексі з 
перетворювачами перепаду тиску Fisher-

Модернізація систем обліку 
газу на ГРС — шлях у майбутнє

Г азорозподільчі станції (ГРС) є од-
нією з найважливіших складових 
частин газотранспортної системи 

України. Саме через них газ подається 
як промисловим споживачам, так і насе-
ленню.

Але при постачанні газу споживачам 
необхідно вирішити одну важливу задачу, 
без якої не можна обійтися, а саме — 
забезпечення точного та надійного обліку 
газу, що передається. Як же вирішуєть-
ся ця задача на ГРС ДК «Укртрансгаз»? 
Спочатку звернемося до минулого.

Історично облік газу на ГРС був побу-
дований на базі методу змінного пере-
паду тиску з використанням діафрагм. 
Це дійсно найпростіший в реаліза-
ції та експлуатації метод вимірювання. 
Основним нормативним документом, що 
регламентував метод змінного перепаду 
тиску, з 80-х років ХХ сторіччя був РД 
50-213-80. Як засоби вимірювання вико-
ристовувалися самописні дифманометри 
ДСС з круговими діаграмами, подальше 
оброблення записів яких здійснювалося 
вручну. У результаті точність таких вузлів 
вимірювання витрати газу на ГРС була 
досить низькою: сумарна похибка дохо-
дила до 5 %. Вимірювання фізико-хімічних 
параметрів газу на ГРС не виконувалось, 
а автоматизація в сучасному розумінні 
була повністю відсутня. З підвищенням 
вартості споживаного газу виникли нові 
вимоги до точності вимірювань. Рис. 2. Розподіл АО та АК за виробниками

Рис. 1. Методи вимірювань

Фахівці інституту транспорту газу встановили шляхи 
розвитку систем обліку газу ГРС ДК «Укртрансгаз»

Метод змінного  
перепаду тиску  
79%

Лічильники  
21%

Закордонні 
фірми 26%

Вітчизняні фірми  
74%
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вірки лічильників діаметром понад 200 мм, 
які в Україні відсутні. У той же час ультра-
звукові лічильники не мають багатьох цих 
недоліків.

Сьогодні на усіх ГРС ДК «Укртрансгаз» 
впроваджені сучасні засоби вимірювання 
витрат та об’єму газу.

Розподіл впроваджених у ДК «Укр-
трансгаз» автоматичних обчислювачів (АО) 
витрат газу та автоматичних коректорів 
(АК) для лічильників газу між вітчизняними 
та закордонними фірмами-виробниками 
представлений на рисунку 2.

ні моделі автоматичних обчислювачів, 
більш точні інтелектуальні вимірюваль-
ні перетворювачі з цифровим вихідним 
сигналом, почалося застосування нових 
методів вимірювання.

На даний час у системі обліку кіль-
кості газу ДК «Укртрансгаз» найбільш 
розповсюдженим є вимірювання витрати 
газу методом змінного перепаду тиску 
за допомогою стандартного звужуючого 
пристрою (діафрагми).

У лічильниках реалізовано прямий 
метод вимірювання газу, що є перспек-

тивним напрямом розвитку газовимірю-
вань, саме тому у компанії застосовуєть-
ся метод вимірювання кількості газу з 
використанням швидкісних турбінних та 
ультразвукових лічильників.

Розподіл ГРС за методами вимірювання 
витрат газу представлений на рисунку 1.

Широке застосування турбінних лічиль-
ників у даний час ускладнене, тому що 
нормальне функціонування цих приладів 
можливе тільки при забезпеченні високої 
якості газу, відсутності механічних домі-
шок, до того ж необхідні стенди для пере-

Таблиця 1
Порівняння методів вимірювання

Характеристика Ультразвукові лічильники Механічні лічильники (турбінні, роторні) Метод змінного перепаду тиску 
на стандартній діафрагмі

Точність від 0,5 % до 1,5 % від 1,0 % до 2,0 % до 3 %
Діапазон вимірювання Широкий діапазон вимірювання

1: 160
Порівняно вузький діапазон вимірювання 

— від 1: 20 для турбінних до 1: 160 
для роторних

1: 8 − з одиночним датчиком перепаду тиску, 
1: 25 − зі здвоєним датчиком перепаду тис-ку 

(отвір діафрагми є незмінним)

Надійність Висока надійність через відсутність  
рухливих частин

Нижча надійність через наявність рухливих 
частин — крильчатки або роторів Висока надійність

Зручність та простота 
експлуатації 

При експлуатації не потребують 
обслуговування. Необхідно стежити 

за відсутністю забруднення трубопроводу, 
що досягається встановленням фільтра-

сепаратора на вході у вимірювальний  
трубопровід

Необхідність періодичного змащення, високі 
вимоги до відсутності механічних частинок 

у потоці

Необхідність у більшості випадків 
заміняти діафрагму два або більше разів 
на сезон для забезпечення актуального 

діапазону вимірювання

Достовірність Розвинені засоби самодіагностування, 
вбудовані в автоматику лічильника

Діагностика пошкодження лопатей у турбінному 
лічильнику

Необхідність дублювальної системи 
на іншому фізичному принципі 

для своєчасного виявлення пошкоджень 
або забруднення діафрагми

Додаткові переваги Малий опір потоку через відсутність 
виступаючих у трубопровід частин

Потребують невеликої довжини прямих ділянок 
трубопроводу перед лічильником

Відносна простота перевірки 
геометричних характеристик діафрагми

Метод змінного  
перепаду тиску  
79%

Вітчизняні фірми  
74%

Рис. 4 Реалізація вимог ДСТУ ГОСТ 8.586: 2009 
(Частини 1-5) на ГРС «Черкаси-1»
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Розподіл впроваджених у ДК «Укр-
трансгаз» автоматичних обчислювачів 
витрати газу та автоматичних коректорів 
для лічильників газу між вітчизняними фір-
мами-виробниками за типами представле-
ний на рисунку 3.

Автоматичний обчислювач Superflo-IIE 
американської фірми Flow Automatіon, 
виробництво якого було організовано 
у Москві (фірма «Совтигаз»), віднесений 
до вітчизняного виробника тому, що його 
технічне обслуговування та модифікація 
внутрішнього програмного забезпечення 
здійснюються українськими фахівцями.

Задачі, які наразі постають перед ДК 
«Укртрансгаз»: підвищити точність вимірю-
вання, перейти на безлюдні технології, 
забезпечити гармоніза-цію з нормативною 
базою Європейського союзу, запровадити 
нові, найсучасніші засоби вимірювання 
витрат та об’єму газу та повністю інтегру-
вати засоби обліку газу до систем автома-
тичного керування (САК) ГРС.

Розглянемо шляхи, якими сьогодні 
реалізуються зазначені процеси.

Більшість вузлів вимірювання витрат 
газу на ГРС базується на методі змінного 
перепаду тиску на стандартній діафрагмі. 
Починаючи з моменту прийняття комп-
лексу національних стандартів ДСТУ ГОСТ 
8.586:2007 (Частини 1-5) «Метрологія. 
Вимірювання витрати та кількості рідини й 
газу із застосуванням стандартних звужу-
вальних пристроїв» (нині діє нова редакція: 
ДСТУ ГОСТ 8.586:2009), гармонізованого з 
міжнародними стандартами ISO 5167:2003 

(Частини 1-4) «Измерение потока текучей 
среды с помощью устройств для изме-
рения перепада давления, помещенных 
в заполненные трубопроводы круглого 
сечения», розпочалися комплексні роботи 
з приведення витратомірів змінного пере-
паду тиску до його вимог.

Процес впровадження національного 
стандарту триває і згідно із затвердженими 
планами має завершитися до 2014 року.

Однак введення нових стандартів щодо 
методу змінного перепаду тиску є тіль-
ки однією стороною процесу розвитку 
газовимірювання. Останнім часом активі-
зується впровадження нових методів 
вимірювання, а саме: механічних та уль-
тразвукових лічильників газу. Підставою 
для цього є світові тенденції, а також 
увага, що приділяється новим методам 
в ДК «Укртрансгаз».

Розглянемо в таблиці основні особли-
вості цих методів вимірювання порівняно 
з методом змінного перепаду тиску.

До факторів, що ускладнюють поширен-
ня ультразвукових витратомірів, можна від-
нести: необхідність живлення приладу (хоча 
типове споживання витратоміра невелике 
— приблизно від 1 до 30 Вт), необхідність 
періодичної повірки лічильника на спеціаль-
ному стенді (це стосується також механічних 
лічильників). Типовий вузол вимірювання 
на базі ультразвукового лічильника на даний 
час коштує дорожче за вузол на базі діафраг-
ми або вузла з механічним лічильником, але 
наразі спостерігається тенденція зниження 
вартості ультразвукових лічильників.

Оцінюючи наведені вище метрологічні, 
технічні та експлуатаційні характеристики 
ультразвукових лічильників, а також поши-
реність та позитивний досвід використан-
ня цього методу вимірювання передовими 
країнами, можна зазначити, що і в Україні 
впровадження ультразвукових лічильників 
набуває все більшої актуальності.

Важливою складовою поширення засто-
сування ультразвукових лічильників у комер-
ційному обліку газу є створення національної 
нормативної бази, гармонізованої з міжна-
родними стандартами. Перш за все необ-
хідно розробити національний стандарт, що 
відповідає міжнародному ISO 17089.1:2010 
«Вимірювання витрати плинних середовищ 
у закритих каналах. Ультразвукові лічильники 
газу. Лічильники для комерційного обліку та 
розподілу». Також слід створити та затверди-
ти типову методику виконання вимірювань 
із застосуванням ультразвукових лічильни-
ків газу, що є необхідною вимогою Закону 
України «Про метрологію та метрологічну 
діяльність».

На цей час в Україні зареєстровано кілька 
моделей ультразвукових витратомірів пере-
дових закордонних виробників, придатних 
для застосування в комерційному обліку газу, 
наприклад: Flowsic 600 фірми Sick|maihak, 
USZ 08 фірми RMG, SeniorSonic фірми Daniel, 
Q Sonic фірми Elster-instromet, Altosonic V12 
фірми Krohne тощо. Проте щодо деяких 
моделей залишається відкритим питан-
ня їхньої відповідності щойно прийнятому 
міжнародному стандарту ISO 17089.1:2010. 
Виробникам цих лічильників слід провести 
роботу по сертифікації своїх приладів на від-
повідність стандарту.

Найбільш доцільно в першу чергу впро-
вадити ультразвукові витратоміри як основ-
ні та дублювальні системи вимірювання 
на крупних вузлах вимірювання витрати газу 

Рис. 3. Розподіл АО та АК за типами
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Наведені характеристики витра-
томірів свідчать, що найбільш перспек-
тивним є напрямок розвитку застосу-
вання ультразвукових лічильників газу. 
Підсумовуючи, слід відмітити такі їхні 
переваги:

• широкий діапазон вимірювання;
• висока точність вимірів;
• надійність та довговічність через 

відсутність рухливих частин;
• відсутність необхідності сезонної 

заміни діафрагм, можливість працюва-
ти цілий рік без обслуговування;

• розвинута система самодіагносту-
вання;

• можливість вимірювання ревер-
сивних потоків;

• невибагливість до тонкого очищу-
вання газу;

• як правило, встановлення ультра-
звукового лічильника потребує наба-
гато меншої по довжині прямої ділян-
ки трубопроводу перед лічильником, 
ніж діафрагма, що позитивно впливає 
на можливість розміщення витратомі-
ра на існуючих майданчиках ГРС.
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— газовимірювальних станціях (ГВС) та ГРС 
першої та другої категорій. На цих об’єктах 
ефект від підвищення точності вимірювання 
буде найбільш значним. Завдяки ширшому 
діапазону вимірювань використання ультра-
звукових витратомірів при реконструкції та 
будівництві багатониткових вузлів обліку газу 
дозволить зменшити кількість вимірюваль-
них трубопроводів у колекторних системах, 
що буде мати додатковий економічний ефект 
у порівнянні з приведенням цих вузлів у від-
повідність до вимог ДСТУ ГОСТ 8.586:2009 
(Частини 1-5).

Під час реконструкції ГРС 3-5 категорій уль-
тразвукові лічильники доцільно використову-
вати поряд із механічними лічильниками та 
діафрагмами. Конкретне рішення щодо засто-
сування методу вимірювання необхідно прий-
мати з урахуванням особливостей конкретних 
вузлів, а саме: діапазону витрати, можливості 
встановлення фільтрів тонкого очищення, 
економічної доцільності. Так, наприклад, при 
вимірюванні суттєво малих витрат (менше 30 
нм3 / год) залишається актуальним використан-
ня роторних лічильників газу.

Крім самостійного використання уль-
тразвукових та механічних лічильників газу 
ефективним є поєднання кількох витрато-
мірів в одному вузлі обліку газу.

Нижче наведено декілька типових схем 
побудови витратомірних вузлів з використан-
ням лічильників газу (рисунки 5-7).

Таке рішення використовується при 
реконструкції крупних вузлів вимірювання 
на базі звужуючого пристрою.

Таке рішення є найефективнішим для вузлів 
вимірювання з широким діапазоном витрат і 
дозволяє вимірювати газ з витратою практич-
но від 1 нм3 / год улітку до кількох тисяч нм3 / год 
узимку (верхня границя залежить від конкрет-
ного типорозміру лічильника).

Таке рішення дозволяє малими затрата-
ми розширити діапазон вимірювання вит-
рати газу у літній період на існуючих вузлах 
вимірювання на базі звужувального при-
строю.

Кожна схема має свої переваги в умо-
вах конкретних витратомірних вузлів. Вибір 
оптимальної схеми здійснюється під час про-
ектних робіт з урахуванням усіх вихідних 
даних та особливостей об’єкта реконструкції 
або будівництва.

У компанії «Укртрансгаз» почалося 
розроблення та впровадження у виробниц-
тво дослідно-промислових зразків типових 
блочних автоматичних ГРС типу АГРС-5, АГРС-
10 та АГРС-30 у рамках Програми реконстру-
ювання та технічного переозброєння ГРС ДК 
«Укртрансгаз».

Застосування сучасних технологій та 
обладнання при виготовленні блочних авто-
матичних станцій значно підвищить надій-
ність і гарантійний термін експлуатації газо-
розподільчих станцій. У разі використання 
АГРС у 1,5 − 2 рази скоротяться строки 
виконання будівельно-монтажних робіт, а в 
порівнянні з традиційним реконструюванням 
ГРС буде отримана суттєва економія коштів 
на кожний об’єкт реконструкції.

Програму реконструювання та техніч-
ного переозброєння ГРС ДК «Укртрансгаз» 
розроблено згідно з Концепцією ство-
рення автоматичних газорозподільчих 
станцій (АГРС) ДК «Укртрансгаз». Вона 
передбачає поетапну заміну морально 
застарілих ГРС. Так, на першому етапі 
до 2014 року планується реконструювати 
102 станції.

Крім того, затвердженою концепцією 
заплановано розроблення та впроваджен-
ня у виробництво дослідно-промислового 
зразка мобільної АГРС, що в майбутньо-
му дозволить ремонтувати обладнання 
газопроводів без зупинки газопостачання 
споживачів.

висновки
Стратегічне положення ГТС України 

в усе більш тісному міжнародному спів-
робітництві із країнами-споживачами бла-

китного палива спонукає до рішучих дій 
у вдосконаленні процесів вимірювання 
й обліку газу, в тому числі під час його 
розподілу.

Шляхами розвитку ГРС на найближчі 
роки є:

• оптимізація використання методів 
вимірювання витрат та об’єму газу − пла-
нування й здійснення реконструкції ГРС 
або за методом змінного перепаду тиску, 
або з переходом на застосування лічиль-
ників газу;

• для вузлів з діафрагмами − завершен-
ня переходу на нові стандарти ДСТУ ГОСТ 
8.586:2009 (Частини 1-5);

• широке впровадження ультразвуко-
вих лічильників газу як таких, що мають 
найбільші переваги;

• поетапна повна автоматизація ГРС, 
яка сприятиме покращенню економічних 
показників роботи в ДК «Укртрансгаз».

Безперечно, ДК «Укртрансгаз» має всі 
необхідні технічні, економічні та людсь-
кі ресурси для виконання поставлених 
завдань. Інвестиційна привабливість 
газотранспортної системи вже діє й дає 
можливість у майбутньому розраховувати 
на збереження сьогоднішніх обсягів газу, 
що транспортується. 

Рис. 7 Встановлення роторного лічильника газу паралельно до існуючої 
системи вимірювання на базі звужувального пристрою.

Найбільш  доцільно 
впроваджувати ультразвукові 

витратоміри на основні 
і дублюючі замірні лінії

Рис. 5 Встановлення ультразвукового лічильника газу 
послідовно з існуючим звужувальним пристроєм як дублююча 
система вимірювання на іншому фізичному принципі.

Рис. 6 Встановлення основної системи вимірювання на базі ультразвукового лічильника газу та паралельно 
до неї — системи вимірювання малих витрат (працює улітку) на базі роторного лічильнику газу.
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Комплексна оцінка 
захищеності магістральних 
газопроводів від корозії

Суть способу полягає в тому, що спочатку 
фіксується різниця потенціалів між трубо-
проводом у пункті вимірювання і елект-

родом порівняння, що не поляризується, розта-
шованим на поверхні грунту над віссю сталевого 
трубопроводу. Далі наявну різницю потенціалів 
зменшують за допомогою резистивного дільни-
ка напруги в різне число разів, шунтуючи резис-
тори дільника. Порівнюють зменшену вихідну 
напругу дільника і добиваються їхньої рівності 
шляхом зміни опорів плечей дільника. Визнача-
ють поляризаційний потенціал трубопроводу 
і опір грунту за незалежними формулами, в які 
входять опори плечей дільника і виміряна на-
пруга на виході дільника.

На рисунку 1 приведена функціональна 
схема сумісного вимірювання поляризаційно-
го потенціалу трубопроводу і електричного 
опору довколишнього грунту за інтегральним 
способом.

Підземний сталевий трубопровід 1 галь-
ванічно з’єднаний з поверхневим пунктом 
вимірювання 2. Між ним і електродом порів-
няння 3 включений електричний ланцюг з 
трьох послідовно з’єднаних резисторів 4, 5 і 
6. Крайній і середній резистори 4 і 5 з боку 
поверхневого пункту вимірювання 2 зашун-
товані ключем 7, який перемикається прямо-
кутною напругою мультивібратора 8. Точка 
з’єднання крайнього резистора 4 і середнього 
резистора 5 підключена до інверсного входу 
диференціального підсилювача 9, прямий вхід 
якого безпосередньо з’єднаний з електро-
дом порівняння 3. До виходу диференціаль-
ного підсилювача 9 підключений цифровий 
вольтметр 10 і вхід вибіркового підсилювача 
11, налагодженого на частоту перемикань 
мультивібратора 8. До виходу вибіркового під-

силювача 11 підключені послідовно з’єднані 
синхронний детектор 12, фільтр 13 нижніх 
частот і нуль-індикатор 14.

Позицією 15 позначена станція катодного 
захисту, від’ємним потенціалом з’єднана з під-
земним сталевим трубопроводом 1 і додатнім 
потенціалом — з анодним заземленням 16, 
заглибленим в грунт 17.

Комплексна оцінка захищеності газопро-
водів від корозії здійснюється в наступній 
послідовності.

Електричний потенціал трубопроводу 1 фік-
сують між поверхневим пунктом вимірювання 
2 і електродом порівняння 3. При підключенні 
між поверхневим пунктом вимірювання 2 і 
електродом порівняння 3 електричного лан-
цюга з послідовно з’єднаних резисторів 4, 5 
і 6 в замкнутому контурі через грунт починає 
протікати струм

   (1)

де R1 — опір крайнього з боку поверхневого 
пункту вимірювання 2 резистора 4; R2 — опір 
середнього резистора 5; R3 — опір крайнього 
з боку електроду порівняння 3 резистора 6.

Падіння напруги від струму J1 на серед-
ньому резисторі 5 і крайньому з боку елек-
троду порівняння 3 резисторі 6 подають 
на прямий та інверсний входи диферен-
ціального підсилювача 9. Підсилене падін-
ня напруги вимірюють цифровим вольтмет-
ром 10:

   (2)

де KУ — коефіцієнт підсилення падіння напру-
ги диференціальним підсилювачем 9.

Шунтують ключем 7 крайній з боку повер-
хневого пункту вимірювання 2 резистор 4 та 
середній резистор 5, що приводить до збіль-
шення струму в ланцюзі.

Після вказаного шунтування на входи 
диференціального підсилювача 9 поступає 
падіння напруги на крайньому з боку елек-
троду порівняння 3 резисторі 6 від збільше-
ного струму через знеструмлені паралельно 
включені крайній з боку поверхневого пункту 
вимірювання 2 резистор 4 і середній резистор 
5. Оскільки диференціальний підсилювач 9 
має високий вхідний опір, то виміряне поси-
лене падіння напруги практично не залежить 
від опорів R1 і R2.

Порівнюють отриману напругу з первин-
ною (2). У разі їх нерівності змінюють опір R3 
у напрямі зближення порівнюваної напруги. 
Оскільки при зміні опору R3 змінюються дві 
напруги, то процес порівняння посилених 
падінь напруг повторюють кілька разів при 
розімкнутому і замкнутому ключі 7.

   (3)

Для отримання безпосереднього відліку 
поляризаційного потенціалу трубопроводу 
1 по цифровому вольтметру 10 коефіцієнт 
посилення диференціального підсилювача 9 
обирають з умови:

   (4)

З отриманого виразу (4) видно, що покази 
цифрового вольтметра 10 дорівнюють вели-
чині природного потенціалу трубопроводу 
1 і не залежать від опору довколишнього 
грунту 17.

Стретович А. М., Скрипник І. Ю., Скрипник Ю. О., Ваганов О. А.,
Київський національний університет технології та дизайну,
Нормативно-аналітичний центр ДК «Укртрансгаз»

Обгрунтовується інтегральний спосіб оцінки захищеності підземних сталевих газопроводів 
(надалі газопроводів) від корозії, який за рахунок нових вимірювальних операцій і спрощених 
розрахункових формул здійснює комплексну оцінку захищеності підземного сталевого трубо-
проводу по поляризаційному потенціалу як в природних умовах (за відсутності накладених 
струмів), так і за наявності поляризуючого струму від зовнішнього джерела з врахуванням опору 
довколишнього грунту, що дозволить достовірніше судити про надійність роботи підземних 
сталевих газопроводів.
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Таким чином, по формулах (3) і (4) можна 
незалежно і сумісно оцінити природний 
потенціал трубопроводу 1 та опір довко-
лишнього грунту 17.

Для прискорення вимірювання природ-
ного потенціалу трубопроводу 1 і опору 
довколишнього грунту 17 ключ 7 перево-
дять в автоматичний режим під керуванням 
прямокутної знакозмінної напруги мульти-
вібратора 8. У результаті періодичних роз-
микань і замикань ключа 7 на виході дифе-
ренціального підсилювача 9 по черзі фор-
муються імпульси напруги з амплітудами U1 
і U2. При нерівності порівнюваних амплітуд 
у послідовності імпульсів на виході дифе-
ренціального підсилювача 9 з’являється 
змінна складова напруги з частотою пере-
микання ключа 7.

Змінна складова напруги виділяється 
і підсилюється вибірковим підсилювачем 
11, налагодженим на частоту перемикань 
мультивібратора 8. Підсилена змінна напру-
га випрямляється синхронним детектором 
12, який також керується напругою муль-
тивібратора 8. Випрямлена напруга зглад-
жується фільтром 13 нижніх частот і фік-
сується нуль-індикатором 14.

Опір крайнього з боку електроду порів-
няння 3 резистора 6 змінюють до досягнен-
ня нульового показу нуль-індикатора 14, 
що означає рівність порівнюваних напруг. 
Після цього можна безпосередньо по циф-
ровому вольтметру 10 визначити значення 
природного потенціалу Ue.

При включенні станції катодного захис-
ту 15 виникає поляризуючий струм, який 
протікає через наявні пошкодження ізо-
ляційного покриття підземного сталево-
го трубопроводу. При цьому починаються 
електрохімічні поляризаційні процеси, що 
змінюють товщину подвійного електрично-
го шару на межі метал-електроліт грунту 17. 
У цьому випадку спочатку встановлюється 
активаційна поляризація приблизно за 10–4 
сек з активаційним потенціалом Ua, а кон-
центраційна поляризація може продовжу-
ватися кілька годин і більше з концентра-
ційним потенціалом UК. Поляризаційний 
струм JП, що протікає через грунт 17, ство-
рює падіння напруги в грунті 17 з швид-
кістю більш ніж 100 В / мкс, або менш ніж 
за 10–8 сек. Тому електричний потенціал 
трубопроводу 1 в поверхневому пункті 
вимірювання 2 відносно електроду порів-
няння 3 дорівнюватиме сумі перерахова-
них складових:

 UO
 = Ue + Ua + UK + JПRГ  (5)

де UO — потенціал трубопроводу 1 відносно 
електроду порівняння 3; Ue — природний 
потенціал трубопроводу 1; Ua — активацій-
на складова поляризації трубопроводу 1; UK 
— концентраційна складова поляризації 
трубопроводу 1; JПRГ — падіння напруги 
в грунті 17 в околицях трубопроводу 1 від 
протікаючого поляризуючого струму.

Оскільки омічне падіння напруги в грун-
ті 17 не характеризує кінетику електрохіміч-
них процесів, що відбуваються на поверхні 

металу, то захищеність газопроводів 1 від 
корозії оцінюється лише сумарним поляри-
заційним потенціалом:

 UП = UO – JПRГ = Ue + Ua + UK (6)

У розглянутому способі оцінки захище-
ності газопроводів від корозії за наявності 
катодного захисту за показами цифрового 
вольметра 10 визначають повну напругу, 
рівну напрузі гальванічного джерела і падін-
ню напруги від поляризуючого струму, між 
поверхневим пунктом вимірювання 2 і елек-
тродом порівняння 3.

У той же час опір грунту 17 не залежить 
від сумарної різниці потенціалів трубопро-
воду 1 і електроду порівняння 3, тобто він 
справедливий як за відсутності катодного 
захисту (дії лише природного потенціалу), 
так і при його наявності. Тому в результат 
вимірювання вносять поправку, рівну падін-
ню напруги в грунті 17 від протікаючого 
поляризуючого струму. Для цього додатко-
во вимірюють струм поляризації у пункті 
вимірювання по падінню напруги на резис-
торі, що калібрується, і з врахуванням рані-
ше визначеного опору грунту 17 вносять 
поправку на падіння напруги в грунті:

 UП = U1 – JПRГ (7)

де U1 = UO— показ цифрового вольтметра 
10, рівний різниці потенціалів між поверх-

невим пунктом вимірювання 2 і електродом 
порівняння 3.

По певних значеннях поляризаційно-
го потенціалу трубопроводу 1 з врахуванням 
опору грунту 17 в зоні вимірювання оцінюють 
ступінь захищеності трубопроводу від корозії. 
При необхідності коректують раніше встановле-
не значення напруги станції катодного захисту 
15 у бік збільшення або зменшення залежно від 
опору грунту 17. 

Рис. 1. Схема сумісного вимірювання поляризаційного потенціалу підземного сталевого трубопроводу 
і електричного опору довколишнього грунту: 1 - підземний сталевий трубопровід; 2 - поверхневий 
пункт вимірювання; 3-електрод порівняння; 4, 5, 6 - послідовно з’єднані резистори; 7 - ключ;  
8 - мультивібратор; 9 - диференціальний підсилювач; 10 - цифровий вольтметр; 11 - вибірковий 
підсилювач; 12 - синхронний детектор; 13 - фільтр нижніх частот; 14 - нуль-індикатор; 15 - станція 
катодного захисту; 16 - анодне заземлення; 17 - грунт.

Таким чином, розроблений інтеграль-
ний спосіб дозволяє здійснювати комплексну 
оцінку захищеності газопроводів від корозії 
по величині природного або наведеного поля-
ризаційних потенціалів з врахуванням опору 
довколишнього грунту. За наявності катодного 
захисту трубопроводу від корозії оцінку його 
захищеності можна виконувати по поляриза-
ційному потенціалу без короткочасного від-
ключення трубопроводу від станції катодного 
захисту, що практикують в даний час. При цьому 
підвищується точність вимірювання поляриза-
ційного потенціалу, оскільки враховуються всі 
складові поляризаційного процесу без їхнього 
спаду в період відключення. Вимірювання ли-
ше природного потенціалу трубопроводу доз-
воляє вибрати найбільш ефективний матеріал 
протекторного захисту при неможливості вста-
новлення катодного захисту. 
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Система автоматизированного управления 
ГРС малой производительности

С 2010 года разработанная САУ ГРС МП-01 
применяется в рамках капитального ре-
монта объектов ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» в составе мобильных газораспределительных 
станций (МГРС) производства ОАО «БЗМТО» (Брянск).

Программа ОАО «Газпром» по газификации реги-
онов России активно реализуется. «Голубое топливо» 
уже доступно в малых городах и поселках. Возникает 
необходимость применения ГРС МП с объемом 
подачи газа потребителям до 2 000 м3 / час.

Основой обеспечения надежной и безаварий-
ной работы ГРС МП, работающих, как правило, 
без постоянного присутствия дежурного персона-
ла, является высокий уровень автоматизации. Он 
должен обеспечивать создание САУ, выполняющей 
весь комплекс операций по контролю, управлению 
и защите оборудования ГРС МП включая обмен 
информацией с системой управления вышестоя-
щего уровня.

Специалистами участка автоматизированных 
систем управления и телемеханики Инженерно-
технического центра (ИТЦ) были начаты работы 
по созданию САУ ГРС МП.

Сычёв С. Л.,
Инженерно-технический центр
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Рис.1. Структурная схема системы САУ ГРС МП-01

В статье рассмотрена система автоматизированного управления ГРС малой 
производительности (САУ ГРС МП), предназначенная для контроля, управления и защиты 
оборудования ГРС при работе без постоянного присутствия дежурного персонала.

Однако существующие системы имеют ряд 
недостатков:

— САУ ГРС МП мало чем отличаются 
от систем для ГРС большой производительности 
с надомной и вахтенной формой обслуживания: 
используются те же программно-аппаратные 
средства. А значит, используется не более 20 % 
ресурсов;

— большинство решений САУ ГРС МП 
строится на базе типовых каркасных контрол-
леров, что существенно затрудняет установку 
плат контроллеров устройства связи с объектом 
(УСО) в непосредственной близости от автома-
тизируемого объекта.

Эти факторы оказывают влияние на стои-
мость системы в целом.

Текст статті приводиться мовою оригіналу
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Результатом планомерной работы специалистов 
ИТЦ стало создание САУ ГРС МП-01, предназна-
ченной для контроля, автоматического управления 
и защиты оборудования ГРС с централизованной 
или периодической формой обслуживания, в том 
числе:

• основного оборудования — узлов переключе-
ния, очистки газа, предотвращения гидратообразо-
вания, подогрева газа, редуцирования, одоризации 
газа, учета газа;

• вспомогательного оборудования — систем 
отопления, вентиляции, охранной системы;

• систем безопасности — пожарообнаружения, 
пожаротушения, контроля загазованности.

Концепция разработанной системы автомати-
зированного управления отражена в структурной 
схеме, представленной ниже (рис.1).

В качестве основных программно-технических 
средств для создания САУ ГРС МП-01 использованы 

контроллеры УСО на базе модулей серии DCS-2000 
(ЗАО «Эмикон», Россия).

Использование модулей серии DCS-2000 дает 
системе следующие преимущества:

— гибкость при проектировании и адаптив-
ность к конкретным условиям;

— модули имеют возможность организации 
горячего резервирования интерфейса за счет дуб-
лирования сетевого канала вторым портом RS-485;

— ремонтопригодность модулей позволяет 
быстро и недорого восстанавливать работоспособ-
ность системы.

Следует отметить, что модули серии DCS-2000 
сертифицированы в «Центре по сертификации 
взрывозащищенного и рудничного электрообо-
рудования», имеют Разрешение на применение 

на опасных производственных объектах, внесены 
в Государственный реестр средств измерений.

Для отображения информации используется недо-
рогая монохромная графическая панель оператора 
UniOp CP10G-04 (Exor Electronic R&D, США-Италия). 
Так как большую часть времени ГРС МП находится 
без обслуживающего персонала, нет смысла устанав-
ливать дорогостоящую панель. Для разработки при-
кладных задач контроллеров DCS-2000 применена 
интегрированная система разработки CONT-Designer 
(ЗАО «Эмикон», Россия). Прикладное программное 
обеспечение панели оператора Uniop разработа-
но с помощью пакета программ UniOp-Designer. 
Электропитание аппаратуры САУ ГРС МП-01 осу-
ществляется от сети переменного тока с диапазоном 
входного напряжения от 85 до 264В. Предусмотрен 
безударный переход на резервный ввод. Резервный 
ввод питания выполняется от источника постоянного 
тока 24 В. Потребляемая мощность в штатном режиме 
— не более 60 Вт. 

Для обеспечения работоспособности комп-
лекса при понижении или повышении питающего 
напряжения применяется источник бесперебой-
ного питания УЭПС-2, производителем которого 
является ОАО «Промсвязь».

Компоненты щита САУ ГРС МП-01 (рис.2) распо-
лагаются в металлическом шкафу, устанавливаемом 
в отапливаемом помещении, степень защиты от воз-
действий окружающей среды IP54.

Оборудование, подключаемое к щиту, находится 
на технологических объектах в соответствии с чер-
тежами основного комплекта проектной докумен-
тации.

Для связи (передачи информации) ГРС с домом 
оператора используется GSM-модем OnCell G2150I 
(компания MOXA Technologies, Тайвань), который 
передает на сотовый телефон оператора (операто-
ров) аварийные и предупредительные сообщения, 
срезы значений аналоговых параметров. Модем 
работает в симплексном режиме — только переда-
ча сообщений. При необходимости в реализуемой 
системе возможно применение и других коммуни-
кационных средств.

САУ ГРС МП-01 по каналам измерения, сигнализа-
ции, управлению обеспечивает прием, регистрацию 
и обработку следующих сигналов ввода / вывода:

• нормализованные токовые входные сигналы 
(0…5 мА, 0…20 мА, 4 … 20 мА), сигналы от термо-
сопротивлений по 100М, 50M (100П, 50П) и потенци-
ометрических датчиков (от 4 до 252 датчиков);

• дискретные входные сигналы типа «сухой» кон-
такт (от 4 до 504 датчиков);

• интерфейсные каналы (4 канала RS485 и 1 канал 
RS232), работающие по протоколу Modbus RTU;

• дискретные выходные сигналы, коммутирую-
щие электрические цепи.

Все модули ввода аналоговых, дискретных сиг-
налов и встроенные блоки питания первичных при-
боров имеют вид взрывозащиты «искробезопасная 
электрическая цепь» (ЕхibIIc).

Разработанная САУ ГРС МП снижает стоимость 
САУ (в сравнении с аналогичными системами) мини-
мум в 2-3 раза, не в ущерб функциональным возмож-
ностям, и имеет следующие преимущества:

— исполнение (ЕхibIIc) модулей позволяет под-
ключать датчики (соответствующего исполнения), 
находящиеся во взрывоопасных зонах, непосредс-
твенно к модулям;

— использование отдельных малоканальных 
блоков позволяет создавать системы с минимальной 
избыточностью, за счет чего снижается стоимость 
САУ. При необходимости модификации или наращи-
вания подсистемы новые блоки размещаются в сво-
бодной зоне шкафа (возможность модификации 
в САУ ГРС большой производительности);

— использование для связи с домом опера-
тора GSM-модема (сообщение на сотовый теле-
фон или другое устройство) не требует прокладки 
кабеля;

— система строится на базе открытого про-
мышленного протокола Modbus RTU, что позволя-
ет интегрировать САУ ГРС МП-01 в существующие 
в ООО «Газпром трансгаз Ухта» системы телемехани-
ки (СЛТМ-СК, УНК ТМ и другие), считывать (записы-
вать) данные с большинства вычислителей расхода 
газа (СПГ-761, Teleflow, Superflow, FloBoss и т. д.).

На сегодняшний день САУ ГРС МП-01 имеет 
все необходимые документы для применения 
на опасных производственных объектах — раз-
решение Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору № РРС 
00-34726 АВ 027245; сертификат соответствия ГОСТ 
Р № РОСС RU АИ 50. В13597 САУ ГРС МП-01 № ТУ-
4252-001-75770922-2008; сертификат об утверж-
дении типа средств измерений; разрешительные 
документы на комплектующие изделия.

САУ ГРС МП-01 защищена патентом на полезную 
модель № 81583.

В начале апреля 2008 года разработанная САУ 
ГРС МП-01 прошла рабочие испытания на «Боровой» 
ГРС ООО «Газпром трансгаз Ухта» и по состоянию 
на сегодня находится в промышленной эксплуа-
тации. За время работы отказов САУ не выявлено. 
С 2010 года разработанная САУ ГРС МП-01 дополни-
тельно применяется в рамках капитального ремонта 
объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в составе 
мобильных газораспределительных станций произ-
водства ОАО «БЗМТО» (Брянск). 

Рис. 2. Щит САУ ГРС МП-01 (вид спереди и изнутри)

САУ ГРС МП-01 предназначена для работы 
в непрерывном режиме без постоянного обслу-
живания с проведением регламентных работ 
в период плановых остановок и ревизии техно-
логического оборудования ГРС и обеспечивает 
реализацию следующих основных функций:

• телеизмерения технологических парамет-
ров;

• телесигнализации состояния кранов;
• аварийно-предупредительной сигнализа-

ции (по давлению газа на входе и выходе ГРС, 
температуре, загазованности и т. д.);

• дистанционного управления кранами;
• автоматической защиты потребителя от пре-

вышения / понижения давления;
• отображения информации по телеизмере-

ниям и телесигнализации на панели оператора;
• дистанционной передачи информации 

о состоянии ГРС в дом оператора;
• передачи информации на «верхний» уро-

вень, а также прием и обеспечение выполнения 
команд от «верхнего» уровня;

• взаимодействия (сигнализация состояния 
и режимов работы оборудования, выдача необ-
ходимых параметров, выдача команд управления, 
чтение параметров с последующей передачей 
на «верхний» уровень) с существующими на ГРС 
локальными системами автоматики (например, 
автоматизированная система одоризации газа, 
система управления подогревателем газа, систе-
ма катодной защиты, охранная и пожарная сиг-

нализации, вычислители расхода газа и т. д.).
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Визначені переможці
конкурсу

12 -13 липня 2011 року відбулося 
засідання конкурсної комісії, 
що підвела підсумки конкурсу 

на кращі публікації з питань діагностики 
об’єктів газотранспортної системи. Кон-
курс було організовано спільно редакція-
ми журналів «Трубопровідний транспорт» 
(Україна) і «Газовая промышленность» 
(Росія). У роботі комісії приймали участь: 
Коломєєв В. М. — академік Української на-
фтогазової академії; Хан С. О. — заступник 
начальника департаменту, начальник уп-
равління по підземному зберіганню газу 
ВАТ «Газпром»; Васильєв Г. Г. — завідувач 
кафедрою будівництва і ремонту нафтога-
зопроводів і сховищ РДУ нафти і газу ім. 
І. М. Губкіна; Шевченко Г. В. — генераль-

ний директор видавництва «Газоіл Прес»; 
Салюков В. В. — начальник управління 
по діагностичному обстеженню об’єктів 
ЄСГ ТОВ «Газпром центрремонт»; Бурак І. З. 
— начальник управління експлуатації МГ 
і ГРС ДК «Укртрансгаз»; Банахевич Ю. В. — 
начальник відділу МГ і ГРС ДК «Укртранс-
газ»; Вечерік Р. Л. — начальник управління 
підземного зберігання газу ДК «Укртранс-
газ»; Зябченко Ю. Д. — директор науково-
технічного центру діагностики «Техдіагаз».

Було розглянуто 60 робіт, які були пред-
ставлені на конкурс в редакції журналів.

Згідно з «Положенням про конкурс», 
затвердженим наказом ДК «Укртрансгаз» 
№ 421 від 19.10.2010 р., комісія визначила 
кращі роботи в наступних номінаціях.

Діагностування технічного стану 
лінійної частини магістральних газоп-
роводів:

С. О. Охрімчук, Р. М. Бабельський. 
Огляд можливих причин виникнення трі-
щин на двошовних трубах магістрального 
газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород» 
— 1 місце.

П. М. Созонов, С. Н. Куимов, А. Н. Распутин. 
Способ обработки результатов внутритруб-
ной дефектоскопии в геоинформационных 
системах — 1 місце.

А. М. Волошин, В. В. Салюков, 
Д. В. Коршунов. Совершенствование диа-
гностики трубопроводной арматуры — 
2 місце.

О. М. Карпаш, І. В. Рибіцький, А. В. Яворський, 
М. О. Карпаш, Р. Ю. Банахевич. Розробка сис-
теми оцінювання рівня рідини в порожни-
нах діючих газопроводів — 2 місце.

Є. Б. Іваник, М. В. Ничипоренко. Досвід 
діагностування магістральних газопроводів 
ДК «Укртрансгаз» за допомогою внутрішньо-
трубних інспекційних поршнів — 3 місце.

И. И. Велиюлин, А. Д. Решетников, 
Д. И. Ремизов, Д. К. Мигунов, Р. Р. Шафиков, 
П. С. Емельянов. Анализ эффективности диа-
гностических и ремонтных работ на линей-
ной части магистральных газопроводов 
— 3 місце.

Діагностування устаткування компре-
сорних станцій:

В. І. Ізбаш, В. Д. Жиленко, С. Г. Родін, 
А. Г. Хрітін. Вдосконалення методів розрахун-
ку теплотехнічних показників ГТД на основі 
комплексних обстежень — 1 місце.

В. Н. Сивоконь, Н. Н. Тишечкин, 
М. В. Бабенов, С. Н. Шаршавин, М. А. Лобанов. 

Жук В. І.,
ДК «Укртрансгаз»

12-13 липня 2011 року були підведені підсумки конкурсу 
на кращі публікації з питань діагностики об’єктів ГТС – 2011

На знімку: члени конкурсної комісії з Української сторони: 
Шимко Р.Я., Зябченко Ю.Д., Коломєєв В.М., Банахевич Ю.В., Вечерік Р.Л.
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Опыт эксплуатации системы диагнос-
тики компрессорного оборудования — 
1 місце.

А. Г. Вертепов. Параметрическое диа-
гностирование узлов проточной части ГТУ 
— 2 місце.

Н. И. Навальнев, В.  Е.  Ковтун. 
Использование метода рентгено-флю-
оресцентного анализа при трибодиаг-

ностике газоперекачивающих агрегатов 
— 2 місце.

А. В. Гейна, С. А. Гратій. Діагностика сис-
теми ущільнення «мастило-газ» без запов-
нення контура відцентрового нагнітача 
технологічним газом — 3 місце.

О. Е. Аксютин, В. В. Седов, С. Ю. Сальни-
ков, В. А. Щуровский, В. В. Зюзьков. Перспек-
тивные технико-технологические решения 

для реконструкции компрессорных стан-
ций многониточных газотранспортных 
систем — 3 місце.

Діагностування устаткування під-
земних сховищ газу:

З. А. Берник, Я. Р. Корчак, А. О. Кичма, В. І. 
Білобородченко. Визначення напруженого 
стану трубопроводів магнітним і розрахун-
ковим методами — 1 місце.

В. И. Шамшин, С. В. Власов, С. А. Егурцов, 
С. Б. Свинцицкий. Современный подход 
к технической диагностике целостнос-
ти скважин подземных хранилищ газа 
— 1 місце.

В. Н. Даниленко. Технология контро-
ля технического состояния действующих 
скважин ПХГ — 2 місце.

Д. В. Коломєєв, В. А. Василенко, 
А. А. Спашиба. Устройство для сбора 
масел после ГМК, которые используются 
для закачки газа в подземные хранилища 
— 2 місце.

Г. С. Голод. Комплексный подход к оцен-
ке целостности оборудования ПХГ — 
3 місце.

Д. В. Кондратьєв. Використання ККД 
лопатей у процесі діагностування турбіни 
ГТУ — 3 місце.

Комісія вважає за необхідне зробити 
проведення конкурсу постійним, розши-
рити тематику і участь інших компаній 
у частині підвищення надійності експлуа-
тації, діагностування і ремонту технологіч-
ного устаткування ГТС. 
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На знімку: члени конкурсної комісії з Російської Федерації:
Васильєв Г.Г., Хан С.А., Салюков В.В., Шевченко Г.В. 

Спільне обговорення результатів проведення конкурсу членами комісії
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Досвід визначення напруженого 
стану трубопроводів

Берник З. А., к. т. н., Корчак Я. Р.,
УДД ІФТЦ НВЦ «Техдіагаз»
Кичма А. О., к. т. н., Білобородченко В. І., к. т. н.
НУ «Львівська політехніка»

вають такі фактори, як товщина шару фарби або 
іншого немагнітного покриття, шорсткість і кривиз-
на поверхні, а також анізотропія фізико-механічних 
властивостей металу труб у стані постачання [5]. 
Одним із шляхів зменшення похибок визначення 
параметрів напруженого стану є проведення тару-
вання вимірювальної апаратури в умовах, макси-
мально наближених до трасових [6].

Для зменшення працезатрат і підвищення 
точності вимірювання під час визначення напру-
женого стану трубопроводів авторами запро-
поновано сучасний підхід. Його суть полягає 
в тому, що на основі дійсного просторового 
положення трубопроводу, визначеного геоде-
зичним способом, числовими методами розра-
ховують напружений стан ділянки трубопро-
воду, наприклад за допомогою програмного 
комплексу Solid / Works. Виявлені таким чином 
потенційно небезпечні ділянки контролюють 
за розробленою методикою, використовуючи 
коерцитиметр КРМ-Ц-К2М і вимірювач напру-
жень MESTR-411.

Тарування вище описаних приладів прово-
дили на спеціальному стенді для моделювання 
напружено-деформованого стану трубопро-
водів, який розроблений і виготовлений в НУ 
«Львівська політехніка» (рис. 1 і 2).

Даний стенд змонтовано з обичайок зов-
нішнім діаметром ø1 020 мм, які вирізані з пря-
мошовних труб аварійного запасу товщиною 
стінки 9,5; 10 і 14 мм марок сталі 17Г1С, 13Г1СУ, 
які зварені між собою у певній послідовності 
в трубну конструкцію і заглушені з обох кінців 
еліптичними днищами товщиною стінки 22 мм. 
У якості робочого середовища використовуєть-
ся вода.

При випробуванні ступінчато навантажували 
резервуар з досліджуваними котушками внут-
рішнім тиском з кроком 0,5 МПа до досягнення 
тиску 6,5 МПа, що перевищує робочий тиск 

у магістральному газопроводі на 18 %. Значення 
коерцитивної сили вимірювали після кожного 
кроку підняття (зменшення) внутрішнього тиску 
в резервуарі (рис. 1) у контрольованих зонах 
розміром 200×300 мм, розміщених на поверхні 
кожної котушки через 120°, коерцитиметром 
КРМ-Ц-К2М. При цьому в кожній точці вимірю-
вання давач встановлювали вздовж твірної оби-
чайки і перпендикулярно до неї. Для порівняння 
результатів вимірювань застосовували електро-
тензометричну апаратуру і спекл-інтерферомет-
ричний комплекс.

Величини кільцевих sк і осьових saa напру-
жень від внутрішнього тиску в котушках резер-
вуару також обчислювались за відомими фор-
мулами:

  (1)

  (2)
де R — середній радіус циліндричної частини 
резервуара, p — внутрішній тиск, t — товщина 
стінки труби.

За допомогою приладу КРМ-Ц-К2М отримані 
експериментальні залежності коерцитивної сили 
від внутрішнього тиску в обичайці дослідно-
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Визначення напруженого стану тру-
бопроводів є актуальною проблемою, 
оскільки періодично виникає необхід-

ність оцінки технічного стану магістральних 
газопроводів тривалої експлуатації на пред-
мет можливого продовження їхнього експлу-
атаційного ресурсу. Особливо це стосується 
потенційно небезпечних ділянок трубопро-
водів, достовірна інформація про напруже-
ний стан яких є визначальною для прийняття 
науковообгрунтованих рішень щодо вибору 
виду ремонтних робіт і умов їхньої подальшої 
експлуатації [1].

На даний час широко застосовуються різні 
методи неруйнівного контролю напруженого 
стану трубопроводів, такі як тензометричний, 
ультразвуковий, магнітний, метод спекл-інтерфе-
рометрії та ін. Кожний із них має свої переваги 
і недоліки, аналіз яких проведений у роботі [2]. 
Порівняльні випробування різних методів і за-
собів визначення напруженого стану показали, 
що для отримання більш достовірних резуль-
татів про напружений стан діючих трубопроводів 
необхідно використовувати декілька експери-
ментальних неруйнівних методів одночасно, 
включаючи розрахункові або розрахунково-ек-
спериментальні [3].

В останній час значно зросла зацікавленість 
у магнітних неруйнівних методах контролю, зок-
рема коерцитиметричному [4], який відноситься 
до непрямих методів визначення напруженого 
стану. Згідно з ним значення кільцевих і осьо-
вих напружень у трубопроводах встановлюють 
на основі тарувального коефіцієнта, який пере-
важно визначають на плоских зразках за умов 
одновісного розтягу [5]. Стосовно трубопроводів 
така методика вносить суттєві похибки, оскіль-
ки матеріал труб під час експлуатації перебуває 
у двовісному напруженому стані. Крім цього 
на точність вимірювання коерцитивної сили впли-

Рис. 1. Стенд для моделювання напружено-
деформованого стану трубопроводу.

Рис. 2. Комплект устаткування для визначення напруженого стану в металі 
котушок дослідного резервуару. Рис. 4. Випробування дослідного резервуару, виготовленого з труби ø325 х 11 мм, 

матеріал — сталь 20.

Розроблений експериментальний стенд для дослідження напруженого 
стану трубопроводів магнітним методом та запропоновано аналітичний 
спосіб оцінки результатів експериментальних досліджень
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го стенду товщиною 10 мм (матеріал 17Г1С), які 
наведені на рис. 3 На цьому ж рисунку вказані 
кільцеві напруження в металі цієї обичайки, виз-
начені по формулі (1).

Крім стендових досліджень, вимірювання 
коерцитивної сили проведено під час гідравліч-
них випробувань безшовної труби ø325 х 11 мм 
до її руйнування.

На рис. 4 показано загальний вид дослідного 
резервуару, виготовленого з труби ø325 х 11 мм, 
до випробування (рис. 4 а) і після руйнування 
(рис. 4 б). Експериментальні залежності коерци-
тивної сили від внутрішнього тиску цього дослід-
ного резервуару наведені на рис. 5.

Для визначення похибки вимірювання коер-
цитивної сили металу трубопроводу приладом 
КРМ-Ц-К2М було проведено наступні досліджен-
ня. На одній із обичайок дослідного резервуара 
товщиною 10 мм визначали коерцитивну силу 
в одній і тій же точці з чотирьох спроб. При цьому 
отримали наступні значення коерцитивної сили: 
6,4; 6,3; 6,4; 6,5 А / см.

Позначивши значення коерцитивної сили, 
Xi = Hci[A/см]знаходимо середнє арифметичне 
значення Hc (математичне очікування –X і її довір-
чий інтервал DX–) згідно p виразами:

  (3)

  (4)

де Хі — упорядковані значення коерцитивної 
сили, tДі — параметр, значення якого для двос-
тороннього довірчого інтервалу чисельно рівне 
величині коефіцієнта Стюдента; n — кількість 
вимірювань; S — вибіркова дисперсія.

Після кожної серії замірів проводилася пере-
вірка припущення прийнятої моделі нормаль-
ності розподілу за W — критерієм:

 W = b2/S0
2 (5)

Тут характеристичне число b і величина S0
2 

рівні:
  (6)

  (7)

Значення an, і для і = 1, 2…, к вибирають 
за таблицею згідно з n = 3…30 [7].

Після підстановки числових значень отримує-
мо параметри, які наведені в таблиці 1.

З таблиці 1 видно, що точність визначення 
коерцитивної сили дорівнює 4,1 % і відповідає 
вимогам, які ставляться до інженерних розрахунків 
напружено-деформованого стану трубопроводів.

Підсумовуючи отримані результати досліджень, 
встановлено залежність коерцитивної сили від 
значень напружень у трубопроводах в умовах 
пружного і пластичного двовісного напруженого 
стану для труб, виготовлених зі сталі 17Г1С і сталі 
20, на основі чого можна констатувати наступне:

— порівняння графічних залежностей 
на рис. 3 і рис. 5 показує, що існує певна законо-
мірність зміни коерцитивної сили в залежності 
від значень напружень у тілі труби. У діапазоні 
кільцевих напружень sк від 0 до 0,4…0,5sт коер-
цитивна сила змінюється незначно. При зна-
ченнях кільцевих напружень, що перевищують 
0,5sт, коерцитивна сила змінюється пропорційно 
напруженому стану.

Встановлено, що при руйнуванні труби 
ø325х11 мм, виготовленої зі сталі 20, значення коер-
цитивної сили досягає Нс—| = 6,5 А / см, якщо прово-
дити вимірювання перпендикулярно до твірної 
труби і відповідно Нс

|| = 5,75 А / см — вздовж твірної 
труби. Значення коерцитивної сили, яке відповідає 
напруженню, що рівне межі текучості, становить 
Нс

—| = 5,25 А / см.
Таким чином, експлуатацію розглянутого типу 

труби необхідно проводити при умові, що зна-
чення коерцитивної сили не перевищує Нс

—| = 6,0 
А / см в напрямку, перпендикулярному до твірної 
труби, і Нс

|| = 5,0 А / см — вздовж твірної. Відповідно 
експлуатацію трубопроводу, виготовленого з труб 
ø1 020х10 мм зі сталі 17Г1С, необхідно проводити 
при значенні коерцитивної сили, яка не переви-
щує Нс

—| = 5,5 А / см, в напрямку, перпендикуляр-
ному до твірної труби, і Нс

|| = 5,0 А / см — вздовж 
твірної труби.

Для отримання різносторонніх статистич-
них даних необхідно провести більш числен-

ні дослідження за розглянутою тематикою 
з перспективою розроблення відповідного 
нормативного документу стосовно діагности-
ки магістральних газопроводів тривалої екс-
плуатації. 
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Таблиця 1
Визначення похибки при вимірюванні коерцитивної сили металу трубопроводу 
приладом КРМ-Ц-К2М

Напрямок 
вимірювань

Упорядковані величини виміряних значень 
коерцитивної сили Нсі, А / см –

Х, А / см S2 tДі

Похибка 
методу 
sм, %Х1 Х2 Х3 Х4

перпендикулярно 
до твірної, sк

6,3 6,4 6,4 6,5 6,4 0,02 3,18 4,1

Рис. 3. Експериментальна залежність коерцитивної сили від внутрішнього 
тиску в обичайці дослідного стенду товщиною 10 мм, матеріал — сталь 17Г1С.

 — Нс—
|
  — коерцитивна сила, виміряна вздовж дії кільцевих напружень. 

 — Нс
|| — коерцитивна сила, виміряна вздовж дії повздовжніх напружень.

Рис.5. Експериментальна залежність коерцитивної сили від внутрішнього 
тиску в трубі 325х11,0 мм, матеріал — сталь 20.  — Нс|| — коерцитивна сила, 
виміряна вздовж дії повздовжніх напружень при навантаженні.  — Нс|| 
коерцитивна сила, виміряна вздовж дії повздовжніх напружень при 
розвантаженні.  — Нс—

|
 — коерцитивна сила, виміряна вздовж дії кільцевих 

напружень при навантаженні.
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Надійність експлуатації газотран-
спортної системи залежить від 
якості виконаних робіт з технічно-

го діагностування (далі — ТД). Обсягом 
робіт з ТД передбачено здійснення розра-
хунково-аналітичних процедур оцінки та 
прогнозування технічного стану [1]. Від-
повідно загальна якість ТД значним чином 
залежить від повноти та якості аналізу от-

риманих результатів. Останнє у свою чергу 
залежить від наявності відповідних норма-
тивних документів, методик оцінки та іншої 
документації, яка дозволяє максимально 
оцінити негативний вплив усіх виявлених 
дефектів. Здавалося б, розроблено багато 
відповідної нормативної документації, од-
нак факти аварій і відмов на магістральних 
газопроводах, за умови значних обсягів ви-

конаних робіт з технічного діагностування, 
можуть свідчити про наявність проблем 
у частині саме оцінки негативного впливу 
деяких типів дефектів.

Автори ставлять за мету поряд з огля-
дом можливих причин виникнення тріщин 
саме на двошовних трубах МГ «Уренгой — 
Помари — Ужгород» (далі МГ УПУ) також 
визначити певні заходи щодо вдоскона-
лення ТД МГ.

Причиною сумнозвісних аварій 
на МГ УПУ є стрес-корозійне руйнуван-
ня. Проблема стрес-корозійних руйну-
вань магістральних трубопроводів вийшла 
на передній план у світі як одна із основ-
них причин руйнування тіла труби. Проте 
через складність процесу виникнення 
стрес-корозійного руйнування це явище 
недостатньо вивчене, відтак, не всі факто-
ри впливу на нього достатньо враховують-
ся при визначенні потенційно небезпечних 
ділянок. Поміж загальних закономірностей 
процес стрес-корозійного руйнування 
має значну кількість індивідуальних рис, 
притаманних саме конкретному дослід-
жуваному трубопроводу (спротив конк-
ретної марки сталі процесу стрес-корозії, 
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Огляд можливих причин 
виникнення тріщин 
на двошовних трубах

Охрімчук С. О., Руденко C. М., Бабельський Р. М.,
Науково-виробничий центр технічної діагностики «Техдіагаз»

Рис. 1. Графік залежності напружень у трубопроводі Д=1420х15,7 мм від внутрішнього тиску.

З метою попередження виникнення і розвитку 
тріщин на двомовних трубах наведений 
ряд технічних рекомендацій
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специфіка хімії навколо трубного сере-
довища, регламент роботи трубопроводу 
та його конструктивні особливості тощо). 
Стосовно МГ УПУ (Ду 1400, Ру 7,5 МПа) 
чітко прослідковується така його «індиві-
дуальна риса» в розрізі стрес-корозійних 
руйнувань, як двошовні труби вітчизня-
ного виробництва з високоміцних сталей 
(Х65÷Х70) контрольованої прокатки (далі 
— двошовні труби). Саме на дільницях МГ 
УПУ, змонтованих з двошовних труб, ста-
лися три випадки аварійного руйнування 
газопроводу, пов’язані зі стрес-корозією. 
Також в процесі подальшої експлуатації 
саме на таких дільницях при виконанні 
додаткового дефектоскопічного контролю 
в шурфах були виявлені та вирізані дві 
дефектні «котушки» з тріщинами стрес-
корозійного походження.

Як відомо з літературних джерел та 
результатів дослідницьких робіт, однією 
з основних умов (в деяких джерелах 
— необхідною умовою) утворення стрес-
корозійних тріщин є напруження, що 
виникає в тілі труби в місцях концентра-
торів напруження (до яких відносяться і 
зварні шви) і перевищує границю теку-
чості матеріалу.

На думку авторів, окрім інших фак-
торів (корозійне середовище, рельєф, 
умови монтажу, наявність привантажу-
вачів тощо), які притаманні всім трубам 
незалежно від способу і місця їхнього 
виробництва, виникнення значних локаль-
них додаткових напружень викликають 
недоліки геометричної форми двошовних 
труб, які в основному закладені на етапі 
виробництва. Наявність таких недоліків 
підтверджується досвідом експлуатації 
(результати обстеження) трубопроводів. 
Варто зауважити, що існуванню дефектів 
геометричної форми тіла труби сприяє, 
окрім технічних недоліків виробництва, 
відсутність оцінки негативного впливу 
такого типу дефектів в чинній нормативній 
документації (далі НД).

Дефект геометричної форми може бути 
дуже потужним концентратором напру-
жень, які в свою чергу можуть відігравати 
не останню роль в утворенні та збіль-
шенні тріщин різного типу в тілі труби. 

Розглянемо вплив на збільшення локаль-
них напружень у металі труб наступних 
видів дефектів геометричної форми [2]:

1. Відхилення від круглої форми (оваль-
ність).

2. Осьова неспіввісність поздовжнього 
зварного шва (зміщення кромок).

3. Кутова неспіввісність поздовжнього 
зварного шва.

1. відхилення від круглої 
форми (овальність)

При будівництві МГ УПУ (а також будів-
ництві інших газопроводів такого класу 
в СРСР), як завжди, з випередженням 
запланованих темпів, що не завжди пози-
тивно позначається на якості, було відміче-
но наявність рекламацій щодо порушень 
геометрії труби [3]. Більше того, згідно з 
ТУ заводу-виробника труб [4] допускаєть-
ся відхилення від номінальних розмірів 
за овальністю кінців труб на рівні 0,01Дн. 
Згідно з методикою оцінки впливу додатко-
вих напружень у трубах з початковим від-
хиленням від круглої форми поперечного 
перерізу [2], розглянемо результати двох 
прикладів визначення впливу на збіль-
шення сумарних напружень трубопрово-
ду Д=1420х15,7 мм та Д=1420х18,7 мм з 
дефектом геометрії типу «овальність».

Приклад 1. За умови максимального 
відхилення поперечного перерізу від 
круглої форми, що дорівнює товщині 
стінки δ=15,7 мм (тобто овальність = 
0,011Дн≈вимогам ТУ).

Відповідно для трубопроводу 
Д=1 420х15,7 мм додаткові напруження при 
робочих тисках можуть досягати 134 МПа 
при Рроб=7,4 МПа sдод≈ 140 МПа. На рис. 
1 і 2 представлено графіки залежності 
номінальних напружень та додаткових 
напружень, розрахованих з врахуванням 
геометричного відхилення, від внутріш-
нього тиску. Дані напруження виникають 
у трубопроводі за рахунок недосконалості 
форми поперечного перерізу трубопрово-
ду (овальності).

Як видно з рис. 1, у зоні відхилення гео-
метрії (овальності), яка знаходиться прак-
тично в межах, регламентованих ТУ на виго-
товлення труб, сумарні локальні напру-

ження s ≥ sт = 441МПа при Рроб ≥ 6,7МПа. 
Тобто для трубопроводу Д=1420х15,7 мм 
може забезпечуватися необхідна умова 
для утворення стрес-корозійних тріщин. 
Для трубопроводу Д=1420х18,7 мм (рис. 2) 
сумарні напруження при максимальному 
робочому тиску не досягають величини 
sт = 441МПа, але мають досить велике зна-
чення s ≈ 425 МПа.

Приклад 2. Розглянемо трубопровід, 
форма поперечного перерізу якого утворе-
на розрізанням ідеального кола на дві рівні 
частини та їх з’єднанням через прямолінійні 
вставки певної довжини — моделюванням 
дефектів виробництва, пов’язаних з тех-
нологією згинання напівоболонок труби, 
а саме — наявність прямолінійних ділянок 
певної ширини вздовж поздовжньої кром-
ки листового прокату (рис. 3).

На рис. 4, 5 наведено графіки додатко-
вих напружень згинання в залежності від 
тиску для труб з прямолінійними встав-
ками з модулем Юнга, Д=1420х15,7 мм і 
Д=1420х18,7 мм відповідно.

Як видно з рис. 4, при значеннях тиску 
в межах дозволеного робочого діапазону 
додаткові напруження можуть бути близь-
ко 108 МПа. При тисках у магістральному 
трубопроводі ≈ 7,4МПа (реальні робочі 
режими МГ) сумарні напруження в зоні 
порушення геометрії (овальності) можуть 
досягати ≈sт = 441МПа, що практично 
забезпечує необхідну умову утворення 
стрес-корозійних тріщин.

2. Осьова неспіввісність 
поздовжнього зварного 
шва (зміщення кромок)

Значний досвід проведення додатко-
вого дефектоскопічного контролю МГ УПУ 
при обстеженні дефектних місць за резуль-
татами ВТД на ділянках, виготовлених з 
двошовних труб, підтверджує наявність 
проблем з дефектами геометричної форми 
— осьовою неспіввісністю (зміщення кро-
мок) поздовжнього зварного шва.

Розглянемо витяг стосовно оцінки 
впливу на величину додаткових напру-
жень дефекту типу «неспіввісність поз-
довжнього зварного шва» [2] (рис. 6).
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Рис. 2. Графік залежності напружень у трубопроводі Д=1420х18,7 мм від внутрішнього тиску.
Рис. 3. Форма поперечного перерізу 
трубопроводу з прямолінійними вставками.



Трубопровiдний транспорт | №4(70) 2011��

с
п

ів
п

р
а

Ц
я

 з
 ж

у
р

н
а

л
о

м
 «

Г
а

з
о

в
а

я
 п

р
о

м
ы

ш
л

е
н

н
о

с
т

ь
»

На рис. 7 представлено графік розподі-
лу безрозмірних додаткових згинальних 
моментів m по колу поперечного перерізу 
трубопроводу, які виникають за наявності 
дефекту типу «неспіввісність поздовжньо-
го зварного шва». Безрозмі рний момент 
представлено у вигляді згинального 
моменту M0, нормованого величиною:

 . (1)

Це означає, що величина згинального 
моменту, який виникає в поперечному 
перерізі, пропорційна прикладеному внут-
рішньому тиску і зменшується до нуля при 
віддаленні від дефектної частини. З цього 
(1) випливає, що додаткові напруження 
в залежності від величини внутрішнього 
тиску можна визначити співвідношенням:

 . (2)

Крім того, значення згинального 
моменту швидше затухає при збільшенні 
внутрішнього тиску (рис. 7). Отриманий 
факт знаходить підтвердження на практи-
ці: стрес-корозійні тріщини досить часто 
утворюються поблизу поздовжніх зварних 
швів.

У методиці [2] зазначено, що досліджу-
ваний дефект збільшує на зовнішній повер-
хні існуючі номінальні колові напруження 
від внутрішнього тиску на ділянці, початок 
якої знаходиться на нижній частині осьо-
вої неспіввісності поздовжнього зварного 
шва. Одним із підтверджень отриманого 
результату може бути виявлена поздовжня 
тріщина довжиною 3 000 мм, яка знаходи-
лась на ділянці двошовної труби МГ УПУ 
з осьовою неспіввісністю поздовжнього 
зварного шва (рис. 8). По колу попереч-
ного перерізу труби тріщина розташована 
на нижній частині неспіввісності.

Приклад: Оцінка величини впливу 
додаткових напружень у трубопроводі 
Д = 1420х15,7 мм зі зміщенням поздовжніх 
кромок на рівні l = 0,1t.

Важливо відмітити, що вказана величина 
зміщення кромок підтверджується резуль-
татами додаткового дефектоскопічного 
контролю в шурфах. Враховуючи формулу 
(2), визначаємо, що додаткові напруження 
досягають 30 % від номінальних напру-
жень від тиску. Відповідно, при тисках 
у магістральному трубопроводі ≈7,4МПа 
сумарні напруження в зоні зміщення кро-
мок ≈sт=441МПа. Отже, практично забез-
печується необхідна умова утворення 
стрес-корозійних тріщин.

3. кутова неспіввісність 
поздовжнього 
зварного шва

Також дефектом при виготовленні пря-
мошовних труб може бути кутова неспів-
вісність поздовжнього зварного шва 
(рис. 9).

Вимоги вітчизняних нормативних доку-
ментів не регламентують вимоги до таких 
дефектів. Враховуючи складну процедуру 
оцінки впливу таких дефектів на величину 

Рис. 6. Поперечний переріз труби з осьовою 
неспіввісністю поздовжнього зварного шва.

Рис. 7. Графік розподілу згинальних моментів по колу поперечного перерізу трубопроводу з осьовою 
неспіввісністю поздовжнього зварного шва за різних значень внутрішнього тиску.

Рис. 4. Графік залежності напружень від внутрішнього тиску в трубопроводі 
Д=1420х15,7 мм з прямолінійними вставками в поперечному перерізі.

Рис. 5. Графік залежності напружень від внутрішнього тиску в трубопроводі 
Д=1420х18,7 мм з прямолінійними вставками в поперечному перерізі.
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додаткових напружень, наведемо тільки 
результат прикладу розрахунку, який міс-
титься у методиці [2].

Для трубопроводу Д = 1420х15,7 мм з 
величиною кутової неспіввісності 0,33° 
і при Рроб = 6 МПа згинальні напруження 
складають близько 23,5 % від номінальних 
напружень від внутрішнього тиску.

Отже, як видно з результатів розрахун-
ку прикладу, вплив таких дефектів є сут-
тєвим і разом з іншими чинниками може 
бути причиною виникнення і розвитку 
стрес-корозійних тріщин.

Варто зазначити, що виявлення дефектів 
типу «кутова неспіввісність поздовжнього 
зварного шва» на діючих трубопроводах 
на сьогодні не проводилось з причин 
вищезгаданої відсутності регламентації 
у чинних НД та технічної складності такого 
виявлення в польових умовах.

інші недоліки 
двошовних труб

Крім вищеописаних дефектів геомет-
ричної форми при проведенні додатково-
го дефектоскопічного контролю трубоп-
роводу МГ УПУ в шурфах на ділянках про-
кладання двошовних труб досить часто 
виявляють дефекти типу «поздовжніх 
рисок», які знаходяться в безпосередній 
близькості до поздовжніх зварних швів 
(рис. 10). Це характерні дефекти, закладені 
на етапі виготовлення труб. Враховуючи 
те, що риски можуть бути концентрато-
рами напружень та знаходяться в зоні 
термічного впливу зварного з’єднання або 
в безпосередній близькості до неї, вони 
також можуть слугувати додатковим фак-
тором, який забезпечує умови утворення і 
розвитку тріщин.

Вищеописані недоліки двошовних труб 
доповнюються таким негативним фак-
тором, як певна деградація металу цих 
труб. У звіті за результатами дослідницької 
роботи з оцінки фізико-механічних власти-
востей сталі двошовних труб МГ УПУ, вико-
наної у 2010 році силами ТОВ «ІПП-Центр» 
(Київ) із залученням ресурсів Інституту 
проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН 

України, зазначено: «Порівняння одержа-
них даних випробувань на розтяг, ударну 
в’язкість, тріщиностійкість та фрактогра-
фічних досліджень дає підтвердження того 
факту, що в процесі експлуатації досліджу-
ваний основний метал газопроводу (сталь 
Х-70) на ділянках, де відбулися аварії, 
зазнав деградації. Цей процес проявився 
у підвищенні границь текучості та міц-
ності (6-8 %), пониженні утяжки зразків 
Шарпі (50 %), падінні ударної в’язкості 
(37 %), падінні критичного розкриття трі-
щин (52 %), зниженні тріщиностійкості Кіс 
(майже на 30 %)».

Підсумовуючи вищенаведене, при наяв-
ності інших негативних чинників (неза-
довільне ізоляційне покриття, корозійне 
середовище, наявність привантажувачів 
тощо) вагомими причинами виникнен-
ня тріщин на «гарячих» ділянках МГ УПУ, 
а саме змонтованих з двошовних труб з 
високоміцних сталей (Х65÷Х70) контроль-
ованої прокатки вітчизняного виробниц-
тва, на думку авторів, є дефекти геомет-
ричної форми труб (недоліки виробниц-
тва) та певна деградація металу.

З метою попередження виникнення і 
розвитку тріщин та для загального підви-
щення якості виконуваних робіт з техніч-
ного діагностування рекомендується:

— використовувати приведені в статті 
та рекомендаціях [2] графіки та форму-
ли для визначення величини збільшення 

локальних напружень металу трубопрово-
ду в місці дефекту;

— в обсязі робіт з ТД, особливо на про-
блемних ділянках трубопроводів Ду 1400, 
побудованих з двошовних труб, викону-
вати визначення параметрів дефектів гео-
метричної форми тіла;

— висувати більш жорсткі, ніж регла-
ментовано ТУ виробників і чинною на сьо-
годні НД, вимоги до труб, які викорис-
товуються для заміни (будівництва) про-
блемних ділянок МГ, стосовно допустимих 
відхилень геометричної форми. 

література:
1. Порядок проведення огляду, випро-
бування та експертного обстеження (тех-
нічного діагностування) машин, механіз-
мів, устаткування підвищеної небезпе-
ки. Затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 травня 2004 р. 
N 687.
2. рекомендації по визначенню додат-
кових напружень в трубопроводах з не-
досконалістю форми поперечного перері-
зу. — К.: ТОВ «ІПП-Центр», 2011.
3. время и трубы: Очерки о Харцызском 
трубном заводе / Лит. запись А. З. Дидовой. 
— Донецк: «Фолио», 1998. — 400 с. 
4. трубы стальные электросварные пря-
мошовные экспандированные диаметром 
1420 мм из стали марки Х-70. Технические 
условия ТУ 14-3-995-81.
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Рис. 10. Характерні сліди («риски») на тілі труби МГ УПУ.
Рис. 9. Поперечний переріз труби з кутовою 
неспіввісністю поздовжнього зварного шва.

Рис. 8. Стрес-корозійна тріщина на нижній частині дефекту «неспіввісність поздовжнього зварного шва».
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Розширення сфери застосування 
енергозберігаючих установок

С ьогодні найбільш поширені газоперека-
чувальні компресорні станції складають-
ся з газотурбінного двигуна з компресо-

ром природного газу, блока очистки газу, блока 
підготовки паливного, пускового та імпульсного 
газів, установки для охолодження природного газу, 
блока вентиляції та допоміжного обладнання [1].

Поставлена задача вирішується шляхом 
розробки нового технічного рішення компону-
вання компресорної станції та вибору прототипу 
[2], згідно з яким станція містить газотурбінний 
двигун з компресором природного газу, блок 
очистки газу, блок підготовки паливного, пусково-
го та імпульсного газів, установку для охолоджен-
ня природного газу, блок вентиляції, допоміжне 
обладнання, котел — утилізатор, парову турбіну, 
електрогенератор, установку для одержання рід-
кої вуглекислоти з димових газів.

В основу розробленого авторами технічно-
го рішення поставлена задача за рахунок вико-
ристання тригенераційної установки на базі дви-
гуна внутрішнього згорання забезпечити у ком-
пресорній станції зменшення кількості відпові-
дального обладнання установки для одночасної 
генерації холоду, теплової та електричної енергії.

Поставлена задача вирішується за рахунок 
того, що у компресорній станції, яка має з про-
тотипом спільну ознаку — газотурбінний двигун 
з компресором природного газу, блок очистки 
газу, блок підготовки паливного, пускового та 
імпульсного газів, установка для охолодження 
природного газу, електрогенератор, згідно з 
винаходом, додатково міститься магістральний 
газопровід з пониженим та підвищеним тис-
ком, кранові вузли, тригенераційна установка, 
пристрій обліку паливного газу, блок автомати-
зованого керування виробничим процесом та 
освітлення, передача даних, побутові приміщення 
з системою опалення. Причому тригенерацій-
на установка через пристрій обліку паливного 
газу, блоки підготовки паливного, пускового та 
імпульсного газів і очистки газу з’єднана із магіс-
тральним газопроводом з пониженим тиском, 

Годованський Ю. З., Кам’янко-Бузьке ЛВУМГ
Гульчевський І. Я., УМГ «Львівтрансгаз»
Білявський М. Л., к. т. н., ДК «Укртрансгаз»
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Рис. 2. Принцип роботи тригенераційної установки.

Запропоновано використовувати тригенераційні установки 
на компресорних станціях з метою забезпечення 
безперебійної та ефективної їх роботи

Рис. 1. Принцип роботи компресорної станції з системою автономного 
забезпечення енергетичними ресурсами 

Проте в традиційних схемах газо-
перекачувальних компресорних станцій 
не використовують установки для аварійно-
го забезпечення холодом, тепловою та елек-
тричною енергією, що призводить у випад-
ку незапланованих відключень постачання 
енергетичних ресурсів до роботи в аварій-
ному режимі основних вузлів компресорної 
станції та зменшення їхньої надійності.
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а установка для охолодження природного газу 
розташована на магістральному газопроводі з 
підвищеним тиском та підключена до холодопро-
воду тригенераційної установки, блок підготовки 
паливного, пускового та імпульсного газів і сис-
тема опалення побутових приміщень підключені 
до теплопроводу тригенераційної установки. 
Тригенераційна установка містить у своєму складі 
електрогенератор, який підключений до блока 
автоматизованого керування виробничим про-
цесом та освітлення.

На рис. 1. зображено принцип роботи компре-
сорної станції з системою автономного забезпе-
чення енергетичними ресурсами, яка складаєть-
ся з магістрального газопроводу з пониженим 
тиском 1, кранових вузлів 2,5,6,7,14, блоку очистки 
газу 3, блоку підготовки паливного, пускового 
та імпульсного газів 4, пристрою обліку газу 8, 
тригенераційної установки 9, системи опалення 
побутових приміщень 10, блока автоматизовано-
го керування виробничим процесом та освітлен-
ня 11, газотурбінного двигуна з компресором 
природного газу 12, магістрального газопроводу 
з підвищеним тиском 13, установок для охолод-
ження природного газу 15.

Компресорна станція (рис. 1) працює наступ-
ним чином: природний газ, призначений для тех-
нологічних потреб, поступає з ділянки магістраль-
ного газопроводу з пониженим тиском 1 до кра-
нового вузла 2 у блок очистки газу 3, після чого 
у блок підготовки паливного, пускового та імпуль-
сного газів 4 і через кранові вузли 5,6,7 і пристрій 
обліку газу 8 надходить у тригенераційну установ-
ку 9. У процесі роботи тригенераційної установки 
9 виробляється холод, теплова та електрична 
енергії. Вироблена електрична енергія тригене-
раційною установкою 9 надходить до блоку авто-
матизованого керування виробничим процесом 
та освітлення 11. Вироблена теплова енергія пос-
тупає у систему опалення побутових приміщень 
10 та блок підготовки паливного, пускового та 
імпульсного газів 4 відповідно для опалення при-
міщення та підігріву газу.

Транзитний природний газ через крановий 
вузол 2 надходить до газотурбінного двигуна з 
компресором природного газу 12, де відбуваєть-
ся підвищення робочого тиску та температури 
транзитного природного газу. Після цього при-
родний газ надходить у магістральний газопровід 
з підвищеним тиском 13 і через крановий вузол 14 

до установок охолодження природного газу 15, які 
з’єднані із холодопроводом тригенераційної уста-
новки, принцип роботи якої наведений нижче.

Розроблена авторами тригенераційна уста-
новка (рис. 2) складається з пристрою підготовки 
паливної суміші 1, пристрою підігріву паливної 
суміші 2, чотирициліндрового чотиритактного 
двигуна внутрішнього згорання 3, електрогене-
ратора 4, теплоутилізатора 5, патрубків 6,8,9,13,15, 
вихрової труби 7, теплоутилізатора відпрацьо-
ваних газів 10, циркуляційних насосів 11,17, пат-
рубка відпрацьованих газів 12, теплообмінника 
— утилізатора 14, трьохходового клапана-тер-
мостата 16.

Тригенераційна установка працює наступним 
чином: у пристрої підготовки паливної суміші 
1 відбувається формування паливної суміші з 
наступним її осушенням у пристрої підігріву 
паливної суміші 2, після чого по трубопроводу 
паливна суміш подається у два циліндри чоти-
рициліндрового чотиритактного двигуна внут-
рішнього згорання 3. Гарячі відпрацьовані гази, 
що вивільнюються з циліндрів, по трубопроводу 
потрапляють у теплоутилізатор 5, де втрачають 
більшу частину теплової енергії з 700°С до 100°С, 
засмоктуються по трубопроводах іншими цилін-
драми, що працюють у компресорному режимі. 
Відпрацьовані гази через патрубок 6 надходять 
у пристрій підігріву паливної суміші 2, де віддають 
частину теплової енергії і поступають у вихрову 
трубу 7, де відбувається розподіл охолоджених 
відпрацьованих газів на холодний та теплий пото-
ки, які відводяться відповідно через патрубок 
8 у мережу трубопроводів споживача холоду і 
через патрубок 9 у теплоутилізатор відпрацьо-
ваних газів 10. У теплоутилізаторі відпрацьова-
них газів 10 відбувається теплообмін між теплим 
потоком відпрацьованих газів та охолоджуваль-
ною рідиною, що подається через циркуляційний 
насос 11. У результаті охолоджені відпрацьовані 
гази виходять через патрубок 12 в атмосферу, 
а підігріта охолоджувальна рідина поступає у теп-

лоутилізатор 5. Після утилізації теплоти відпра-
цьованих газів, вивільнених з циліндрів чотирьох-
циліндрового двигуна внутрішнього згорання 3, 
вона через патрубок 13 поступає у теплообмінник 
— утилізатор 14, де відбувається теплообмін між 
рідиною системи охолодження двигуна внутріш-
нього згорання 3 та підігрітою охолоджувальною 
рідиною. У результаті теплообміну в теплообмін-
нику — утилізаторі 14 підігріта охолоджувальна 
рідина через патрубок 15 поступає у мережу 
трубопроводів споживача теплової енергії.

По результатам теоретичних досліджень виго-
товлена експериментальна модель тригенерацій-
ної установки, яка показана нижче.

висновки
За результатами проведених теоретико — 

експериментальних досліджень подано дві заяв-
ки на видачу охоронних документів на винахід та 
корисну модель, отримані позитивні відгуки.

Результати представлених досліджень допові-
дались та знайшли свою підтримку на засідан-
ні секції тепломасообміну та теплотехнологій 
вченої ради Інституту технічної теплофізики 
Національної академії наук України (протокол 
№ 2 / 1 від 23.06.2011 р.).

У подальших дослідженнях планується розро-
бити робочий проект встановлення тригенера-
ційної установки на конкретній компресорній 
станції. 
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Рис. 3. 
Експериментальна 

модель тригенераційної 
установки.

Причинно-наслідковий зв’язок між 
сукупністю ознак технічного рішення та тех-
нічним результатом простежується в тому, що 
за рахунок використання продуктів роботи 
тригенераційної установки, а саме теплової 
енергії для опалення побутових приміщень та 
безперебійної роботи блоку підготовки палив-
ного, пускового та імпульсного газів, елект-
ричної енергії для безвідмовної роботи блоку 
автоматизованого керування виробничим 
процесом та освітлення і холоду для устано-
вок для охолодження природного газу забез-
печується безперебійна та ефективна робота 
компресорної станції та зменшується кіль-
кість відповідального обладнання установки 
для одночасної генерації холоду, теплової та 
електричної енергії.
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Беззастережна перемога

Львів’яни не залишили суперникам 
жодного шансу, вибороли перші місця 
з волейболу та футзалу, що дозволило 

їм набрати найбільшу кількість балів — 743 та 
зайняти перше командне місце.

9 видів спорту, 382 турніри з урахуванням 
відбіркових змагань, 12 команд, майже 400 
спортсменів — все це VII літня Спартакіада 
працівників ДК «Укртрансгаз». Змагання прохо-
дили на території олімпійської бази «Спартак» 
у м. Алушта (АРК). Організаторами цього року 
виступили переможці попередньої VI спар-
такіади — управління магістральних газопро-
водів «Черкаситрансгаз».

Даній спартакіаді керівництво «Укртранс-
газу» приділило особливу увагу — неочікува-
но під час фінальних ігор з футзалу та волей-
болу на лаві вболівальників з’явився дирек-
тор ДК Сергій вінокуров. Під час вітального 
слова переможцям на урочистій церемонії 
закриття Спартакіади він зазначив, що «той 
запал, енергія та емоції, які вирують на ігро-
вих майданчиках, захоплюють та надихають. 
А спортивні традиції з формування здоро-
вого способу життя — це добрі традиції, які 
свідчать про системний розвиток компанії та 
зміцнення корпоративного духу».

львів сильніший за всіх
Блискуча, феєрична, беззастережна — це 

все про неї. Збірна львів’ян знову домоглася 
перемоги на спартакіаді. У 2009 році, завдяки 
перемозі у IV спартакіаді, вони проводили 
у себе літні змагання. Тріумфатори-львів’яни 
випередили своїх найближчих переслідува-
чів з «Харківтрансгазу» всього на 12 очок. 
Боротьба була дуже запеклою, особливо 
успішним видався виступ в ігрових видах 
спорту — у футболі та волейболі.

Серед жінок героїнею змагань стала пред-
ставниця, що брала участь у всіх (!) попередніх 
спартакіадах та принесла перемогу в настільно-
му тенісі серед жінок команді «Львівтрансгазу» 
Юлія банахевич. «Особливістю цієї спартакіа-
ди стала її надзвичайно дружня атмосфера! 
Капітан нашої команди Андрій Ганіткевич та 

Тріумфом збірної «Львівтрансгазу» завершилася VII літня 
Спартакіада працівників ДК «Укртрансгаз»

Мостицька О. О.,
ДК «Укртрансгаз»

Команда-переможець з директором 
ДК «Укртрансгаз» Сергієм Вінокуровим 

та директором УМГ «Львівтрансгаз» 
Леонідом Мельником

На знімку: Сергій Шумов
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директор нашого УМГ Леонід Мельник, що був 
присутній особисто під час фінальних ігор, дуже 
підтримували всіх. Може, саме це і надало мені 
сили вибороти перемогу у фіналі у моєї супер-
ниці з «Київтрансгазу», — розповіла Юлія.

харків відстояв друге місце
Друге місце у змаганнях здобула команда 

«Харківтрансгазу» з переможним 731 балом. Її 
спортсмени зайняли перші місця з плавання, 
легкої атлетики та гирьового спорту.

Особливістю команди були харківські бога-
тирі — спортсмени з важкої атлетики та гирьо-
вого спорту. У категоріях до 90 кг та понад 
90 кг вони вибороли перемогу у минулорічних 
чемпіонів з філії «Агрогаз» братів Таранухів 
Михайла, Олександра та Максима.

Перемога Олександра іваненко (вага 
понад 90 кг) з результатом 248 (!) піднімань 
гирі принесла команді «Харківтрансгазу» 
переможні 30 балів, а от Олексій Рябченко 
(вага до 90 кг) та Максим Тарануха — обидва 
з результатом 203 піднімань — виборювали 
перемогу у додаткових зважуваннях.

Як зазначив Володимир Гричуха, суддя 
гирьового спорту та армреслінгу I категорії, 
«результат Олександра з Харкова заслуговує 
на повагу. Я, як постійний суддя змагань, поба-
чив зростання його спортивних результатів, 
з такими показниками можна позмагатись і 
на Чемпіонаті України. До того ж приємно від-
чувати активну підтримку і зацікавленість керів-
ництва компанії. На жаль, небагато українських 
підприємств зараз приділяють увагу проведен-
ню спартакіад як організації здорового способу 
життя співробітників. Але не слід забувати, що 
у здоровому тілі — здоровий дух!».

Олімпійські досягнення 
черкас

З блискучими результатами на рівні професій-
них здобув перемогу з плавання серед чоловіків 
Сергій Шумов з команди «Черкаситрансгаз», 
що зайняла трете місце з 723 балами. Дистанцію 
100 м вільним стилем він подолав за 1,01,00 
сек., це заслуговує на повагу хоча б з огляду 
на те, що цього року під час Чемпіонату світу 
(липень, Шанхай, Китай) Олександр Дале Оєн 
(Норвегія, 1-е місце) у запливі на 100 м брасом 
показав час 58,71 сек. Досягнення Сергія доз-
волять йому представляти збірну команду ДК 
«Укртрансгаз» на міжгалузевих змаганнях НАК 
«Нафтогаз України».

Своїми особистими секретами перемоги 
учасник усіх семи спартакіад Сергій Шумов 
поділився з «тт»: «Деякі люди приїздять 
на змагання за результатами, бажають пока-
зати хороші бали — а я приїжджаю за пере-
могою, я хочу виграти! Думаю, саме в цьому і є 
секрет психології переможця».

До речі, якби присвоювались бали 
вболівальникам, то більше за інших отри-
мала б команда черкащан. Кожен учасник 
команди з гордістю носив майку з написом 
«Черкаситрансгаз».

і на останок…
Слід відзначити, що VII літня Спартакіада 

була багата на увагу перших осіб компанії. 

Так, в іграх за трете та четверте місця з 
футзалу за команду апарату «Укртрансгаз» 
на поле вийшов головний інженер Ігор 
Лохман. І хоча його вихід на поле не приніс 
бажаних голів команді, та емоції, що виру-
вали на полі під час гри, не забудуться ще 
довго.

Також запам’яталась учасникам змагань 
ранкова пробіжка з директором. На наступ-
ний ранок після закриття спартакіади Микола 
Табак, який у минулому сам неодноразово 
сходив на спортивний п’єдестал пошани, 
запросив усіх бажаючих на марафонський 
забіг мальовничими схилами Криму разом із 
Сергієм Вінокуровим.

Додам від себе, як від людини, яка безпосе-
редньо день за днем шла з кожною командою 
до перемоги, з якою спортсмени ділилися 
своїми враженнями — після таких заходів 
зранку хочеться поспішати на роботу!!!

У статті використані фотоматеріали Ганни 
Полторацької, учасниці команди апарату 
«Укртрансгаз», яка здобула срібло у запливах 
на 25 та 50 м вільним стилем. 

На знімку: Юлія Банахевич

На знімках півфінальна 
зустріч команд УМГ 

«Черкаситрансгаз» та  
«Агрогаз»



Трубопровiдний транспорт | №4(70) 2011�0

Не майстри спорту, 
але й не новачки!

Д ля більшості працівників Богород-
чанського ЛВУМГ заняття фізичною 
культурою є невід’ємною складовою 

повсякденного життя. Проведення спартакіад між 
працівниками нашого управління вже стало тради-
цією, причому із року в рік заходи стають все більш 
масштабними.

Не винятком став і початок цього спортив-
ного року — 26-27 лютого за підтримки керів-
ництва та профспілкового комітету стартувала 7-а 
Спартакіада Богородчанського ЛВУМГ, приуроче-
на до 20-ї річниці Незалежності України та Дня 
працівників нафтогазової промисловості. У від-
критті заходу взяли участь начальник управління 
Слободян Володимир Іванович, голова профспіл-
кового комітету Приймак Володимир Васильович, 
голова обласної ради працівників нафтогазової 
промисловості Остап’юк Святослав Зіновійович, 
голова об’єднаної профспілкової організації УМГ 
«Прикарпаттрансгаз» Концур Ярослав Федорович.

У спартакіаді, яка триватиме майже рік, за звання 
кращої боротимуться вісім команд, що представля-
ють служби управління — АУ (апарат управління), 
ГРС, ЛЕС, АТГ, КВП і А, ГКС, ЕВП та КС Хотин.

Спартакіада розпочалась зі змагань з волейбо-
лу, шахів та шашок. Наступними етапами були арм-
реслінг, гирьовий спорт, легкоатлетична естафета, 
міні-футбол, настільний теніс та рибна ловля.

За підсумками першого етапу спартакіади 
у непростій, запеклій боротьбі вольову перемогу, 
а з нею і пальму першості серед волейболістів 
здобула команда служби ГКС. Це досягнення стало, 
мабуть, найсолодшим для них, оскільки на найви-
щу сходинку п’єдесталу вони піднялись вперше 
за всю історію проведення змагань. Друге місце 
посіла команда апарату управління, «бронзова 
медаль» дісталась працівникам служби КВП і А.

У шашках «золото» у напруженій боротьбі 
виборов Дем’янюк Михайло, другу сходинку зай-
няв Яковлюк Василь, третє місце дісталось Фанизі 
Богдану.

Шість перемог вивели на чемпіонський шахо-
вий п’єдестал Говдяка Василя. Приємним є той 
факт, що до змагань залучаються і наші ветера-
ни-пенсіонери, яким небайдуже спортивне життя 
Богородчанського управління. Це Бардзій Мирон, 
який у змаганні з шахів показав другий результат, 
та Брикайло Омельян — третє місце.

У силових видах спорту (армреслінг і гирьовий 
спорт) найкраще проявили себе Васютин Віктор 
та Мойсишин Назар, які у своїх вагових категоріях 
посіли призові місця в обох видах змагань.

У легкоатлетичній естафеті перемогу святкува-
ла команда служби КВП і А, випередивши команду 
апарату управління на долі секунди. Трійку лідерів 
замкнула служба ГКС.

Проте найбільшу порцію емоцій та хвилювань 
отримали спортсмени, а з ними і вболівальники 
на змаганнях з мініфутболу. Всі команди боролися 
до кінця, боротьба точилася на кожному клапти-
ку поля. І фінал вийшов захопливий — у ньому 
зійшлися команди апарату управління та служби 
ГКС. Вже той факт, що переможця прийшлось виз-
начати у серії післяматчевих пенальті, говорить 
про те, що обидві команди дійсно рівні і ніхто 
не хотів поступатися своєму супернику. Гра вийш-
ла гідна фіналу. Але в той день футбольна фортуна 
була на боці команди апарату управління, яка і вир-
вала перемогу. Третє місце посіла лінійно-експлу-
атаційна служба, яка у не менш запеклій боротьбі 
перемогла команду служби ГРС.

Слід відмітити чудову і злагоджену роботу суд-
дівської колегії, яку очолив Заянчківський Петро 
Мар’янович і Возний Михайло Іванович. Завдяки їх 
командній праці змагання проводилися на високо-
му рівні і згідно з існуючими правилами.

Зрештою подібні змагання — це не тільки мож-
ливість позмагатися за призові місця та нагороди. 
Це і нагода поспілкуватись з колегами у так би 
мовити «неробочій» обстановці, поділитись своїми 
враженнями, емоціями, хвилюванням, набратись 
сили та наснаги на подальшу працю.

Під завісу проведення 7-ї спартакіади, 25 
червня, до Дня конституції України у приміщен-
ні спортивного комплексу Богородчанського 
ЛВУМГ проводилась дитяча спартакіада серед 
дітей працівників нашого управління під гаслом 
«Наші діти — наше майбутнє». Ця спартакіада 
переслідує мету якомога ширшого залучення 
сімей наших працівників до активного заняття 
фізкультурою та ведення здорового способу 
життя. У змаганнях взяли участь більше півсотні 
дітей у двох вікових категоріях — від 4 до 5 років 
та від 6 до 14. Змагання були побудовані у формі 
естафет «Веселі старти». Всі діти отримали цінні 
призи та масу позитивних емоцій. Сподіваємося, 

що проведення дитячої спартакіади стане 
для нас традицією.

Тож вітаємо наших учасників, дякуємо їм за такі 
чудові результати та бажаємо їм спортивного азар-
ту, нових здобутків і звершень не тільки у спорті, 
а й у повсякденному житті! Віримо та сподіваємося, 
що наступні етапи спартакіади Богородчанського 
ЛВУМГ пройдуть на такому ж високому рівні і з 
не меншою порцією позитивних хвилювань, емо-
цій та вражень. 
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Приймак В. В.,
Богородчанське ЛВУМГ
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С вяткування 20-ї річниці Дня незалеж-
ності в центральній частині Києва 
цього року було не звичною демонс-

трацією військової потужності країни, яка за-
звичай ставала важким фінансовим тягарем 
для бюджету, а перетворилося на великий 
святковий майданчик, де відбувалися різно-
манітні культурні та спортивні заходи, розра-
ховані на найвибагливіших глядачів. Було 
встановлено 4 концерті сцени, діяло 10 тема-
тичних ігрових локацій, понад 2500 учасників 
із 25 областей України брали участь у святко-
вих програмах. З приємністю відзначаємо, що 
до активної участі у святі долучилася і наша 
маленька зірочка — Аліна Солоненко — пере-
можниця номінації «вокал» Першого дитячого 
фестивалю конкурсу «Зорепад надій» серед 
профспілкових організацій Києва, що прохо-
див 1 червня 2011 року в будинку Федерації 
профспілок України. Тоді дівчинка представля-
ла творчий колектив ДК «Укртрансгаз».

Аліна — вихованка зразкової студії естрад-
но-народного співу «Перлина» під керівниц-
твом Оксани Нуріщенко. Вже наприкінці чер-
вня 2011 року в болгарському місті Созопіль 
10-річна співачка одержала ще один твор-

чий тріумф: Аліна здобула перемогу і зайняла 
перше місце на Міжнародному дитячому фес-
тивалі «Созопільська панорама» в номінації 
«Естрадний вокал». І ось 24 серпня на цент-
ральній сцені біля Київської міської державної 
адміністрації її яскравий виступ став прикра-
сою концертної програми за участю дитячих 
колективів — лауреатів престижних дитячих 
фестивалів, у тому числі Всеукраїнського бла-
годійного фестивалю «Чорноморські ігри».

Організатори заходу «Твій зоряний шлях» 
надали можливість 200 талановитим дітям з 
різних куточків України у самому центрі столиці 
продемонструвати своє вокальне та хореогра-
фічне мистецтво тисячам киян та гостям міста. 
А вже увечері естафету на сцені, розташованій 
на Майдані Незалежності, підхопили 20 сучас-
них естрадних зірок. Ми віримо, що зовсім скоро 
Аліна Солоненко буде співати серед них.

Дякуємо батькам Аліни — Солоненко 
Вячеславу — водію автотранспортного гос-
подарства при апараті ДК «Укртрансгаз» 
та Солоненко Світлані — референту ДП 
«Укравтогаз» за те, що сім’я газовиків, яка 
мешкає у м. Боярка, живе цікавим життям своєї 
дитини та всіляко підтримує її. 
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ьСвято Незалежності 
України

Юрченко І.В.,
ДК «Укртрансгаз»

Виступ на центральній сцені свята 24 серпня 2011рокуАліна під час виступу на Болгарській землі

Аліна Солоненко після виступу разом з ведучими 
концерту: телеведучим Олександром Педаном та 
співачкою Ерікою
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рудку василю Петровичу — 60 років!

2 вересня 2011 року виповнюється 60 
років від дня народження Василя Петровича 
Рудко, директора УМГ «Прикарпаттрансгаз».

Заслужений працівник промисловості 
України, кандидат технічних наук, дійсний 
член Нафтогазової академії України, пов-
ний кавалер ордена «За заслуги», кавалер 
орденів «Святого Рівноапостольного князя 
Володимира Великого» І і ІІ ступенів, «Святого 
Архістратига Михаїла», «Святого Миколая 
Чудотворця» та Міжнародного ордену 
«Святого Станіслава» ІІІ ступеня.

Кажуть, хоча б яких висот сягнула у житті 
людина, хоча б яких посад досягала, та най-
більший скарб її залишається незмінним 
впродовж усього життя. І скарб цей неоці-
ненний — Людяність. Саме таким скарбом 

володіє Василь Петрович Рудко — людина 
знана й шанована не лише на Прикарпатті, 
а й в усій Україні. Його життєво кредо: 
«Совість — це частка Бога в людині».

Василь Петрович народився 2 вересня 
1951 року в с. Дитятин Галицького райо-
ну Івано-Франківської області. У 1975 році 
закінчив Івано-Франківський інститут нафти 
і газу за спеціальністю «Машини та облад-
нання нафтових і газових промислів». Після 
чого впевнено долав сходинки кар’єрного 
сходження, здобуваючи професійний, управ-
лінський досвід, виробляючи вміння мисли-
ти категоріями державного діяча: інженер-
конструктор на приладобудівному заводі; 
заступник начальника відділення, началь-
ник відділення Івано-Франківської дирекції 

по будівництву газопроводів; начальник 
виробничого відділу Управління капітально-
го будівництва; заступник начальника вироб-
ничого відділу по експлуатації газопроводів 
та газорозподільних станцій; головний інже-
нер, директор УМГ «Прикарпаттрансгаз».

За всім цим сходженням — високоп-
рофесійний, точний і обов’язковий, інтелі-
гентний і принциповий, щирий і відкритий 
до людей Василь Рудко.

Шановний Василю Петровичу, щиросер-
дечно вітаємо Вас з ювілеєм. Зичимо Вам 
щастя і здоров’я, успіхів у роботі, тепла і 
злагоди, родинного затишку і любові Ваших 
рідних, близьких та друзів. Нехай здійсняться 
Ваші творчі задуми та плани, а усі починання 
нехай супроводжує надія та успіх!
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З днем працівника нафтової, газової та 
нафтопереробної промисловості України!
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Булді Віктору Дмитровичу — 70 років!

15 серпня 2011 року виповнилося 70 років від дня народження 
Віктора Дмитровича Булди, колишнього начальника 
Лубенського ЛВУ УМГ «Київтрансгаз».

Від всієї душі виражаємо повагу Вашим заслугам, 
починанням та ініціативам, які Ви проявили, керуючи з 1978 
року виробничим колективом Лубенського лінійно-виробничого 
управління магістральних газопроводів.

На Лубенській компресорній станції вперше в Україні були 
впроваджені газотурбінні установки ГТ-7ф50-6 в цеху № 3, 

запрацювали надпотужні на той час газотурбінні компресори 
ГТН-25 в першому цеху Гребінківської компресорної станції 
газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород», пізніше, після 
модернізації основного обладнання (заміни агрегатів ГПА-25 / 76 
на ДН-80) та освоєння нових на той час установок ГПУ-16 
з високим ККД, Гребінківська КС була виведена на проектний 
режим з потужністю 64 МВт.

Віктор Дмитрович народився 15 серпня 1941 року 
в с. Чорнухи Лохвицького району Полтавської області. Закінчив 
Кохтла-Ярвеський гірничо-хімічний технікум (Естонія). 
Трудовий шлях почав у 1960 році машиністом газової турбіни 
в Привольненському райуправлінні Московського управління 
магістральних газопроводів. Через дев’ять років став головним 
інженером Олександрів-Гайського райуправління газопроводу 
«Середньоазцентр». Працював головним інженером виробничого 
об’єднання «Саратовтрансгаз». У 1978 році повернувся в Україну.

Талановитий керівник, блискучий організатор виробництва 
та уважна людина до всіх соціальних потреб працівників.

За його керівництва збудований 30-квартирний будинок 
у Лубнах, 5 будинків на 252 квартири в Лохвиці, середня школа 
на 1119 місць, дитячий садок на 300 місць, котельня, очисні 
споруди.

За працьовитість і досягнення на благо України Булда Віктор 
Дмитрович нагороджений орденами «Трудового Червоного 
Прапора», «Святого Рівноапостольного князя Володимира 
Великого III ступеня», почесною відзнакою НАК «Нафтогаз 
України» Ш ступеня, грамотою «Держкомнафтогаз України», 
грамотами НАК «Нафтогаз України» та ДК «Укртрансгаз», 
подякою УМГ «Київтрансгаз».

Шановний Вікторе Дмитровичу!
Вітаємо Вас з ювілеєм і бажаємо щастя, міцного здоров’я, 

добробуту Вашій родині та здійснення всіх мрій!

Жуку Валерію Івановичу — 65 років!
2 вересня 2011 року відзначила свій ювілей високоосвічена 

особистість, щира людина, відповідальний секретар журналу 
«Трубопровідний транспорт» Жук Валерій Іванович.

Народився Валерій Іванович у с. Огіївка Гайсинського району 
Вінницької області. У 1967 році успішно закінчив Кишинівський 
державний університет і здобув спеціальність викладача 
математики.

Трудовий шлях розпочав у 1967 році з роботи вчителя 
у школі-інтернаті м. Чадир-Лунга Республіки Молдова, згодом 
Липівської середньої школи Київської області. З 1969-го по 1976 
рік працював інженером, старшим інженером, начальником 
бюро Київського науково-виробничого об’єднання «Кристал».

У газовій промисловості Валерій Іванович працює з 1976 року 
на посадах старшого інженера, начальника бюро, начальника 
відділу КІОЦ ВВО «Укргазпром».

У 1989 році обрано головою кооперативу «Еврика» УМГ 
«Київтрансгаз».

З 1995-го по 2009 рік обіймав посаду заступника начальника 
філії «Нормативно-аналітичний цент ДК «Укртрансгаз».

З 2009 року і дотепер наш ювіляр — радник з видавничих пи-
тань філії «Нормативно-аналітичний цент ДК «Укртрансгаз».

За значний внесок у розвиток газової промисловості Жука 
В. І. відзначено почесними грамотами НАК «Нафтогаз України» 
та ДК «Укртрансгаз», а також почесними відзнаками НАК 
«Нафтогаз України» ІІ та І ступеня.

Валерію Івановичу, ми знаємо Вас як професіонала, людину 
компетентну, вольову і доброзичливу, яка користується 
авторитетом і повагою. За Вашими плечима — багатолітній 

досвід громадського життя. Ваша принципова позиція відома 
усім і викликає глибоку шану.

Нехай Ваша плідна праця, завдяки якій багато речей 
знаходять у житті свій сенс та константи, буде щедрою 
на життєдайні плоди, повагу та любов. Ми від щирого серця 
бажаємо, аби всі Ваші справи були непідвладні плину часу та 
зміні поколінь.

Бажаємо також, щоб Ваше життя було світлим і радісним, 
а дружні привітання додали життєвої наснаги у скарбничку 
Вашої душі. Нехай людська шана буде подякою Вам за плідну 
працю, чуйність, уміння творити добро. Многая Вам Літа!
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