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Шановні колеги!

Від імені керівництва 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та від себе 
особисто вітаю усіх працівни-
ків нашої Компанії та ветера-
нів галузі з чудовими свята-
ми — Новим роком та Різдвом 
Христовим!

Новорічне свято – це 
завжди новий, незвіданий крок 
у майбутнє, нові надії і споді-
вання. Ми входимо у новий від-
лік часу, оцінюючи і аналізуючи 
пройдене. 

Рік, що минає був багатим 
на яскраві масштабні події, пов’язані з динамічним розвитком 
Укртрансгазу. 

Я щиро вдячний всім керівникам та співробітникам нашої 
Компанії за велику роботу, виконану у нинішньому році. 

На наступний рік заплановано реалізувати не менш амбіт-
ні плани.

Нехай Новий рік стане для нас усіх роком досягнень, процві-
тання і здійснення найзаповітніших мрій. Ми всі сподіваємося 
на краще майбутнє, і я щиро бажаю вам вдалого втілення всіх 
планів, нових творчих задумів, багато гарних днів у прийдеш-
ньому році, добра і милосердя навколо вас!

Нехай в наступному році кожен буде успішним у справах, бо 
саме ці успіхи формують суспільний оптимізм, додають впев-
неності у завтрашньому дні.

Бажаю вам міцного здоров’я, фінансової стабільності, надій-
них партнерів і нових професійних перемог!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

З повагою

Голова правління 
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З 4 по 14 листопада 2013 року, на базі 

Золотоніського лінійного виробничого управ-

ління магістральних газопроводів (УМГ) 

«ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» успішно проведено при-

ймальні випробування першого мобільного 

компресора.

Мобільний компресор був випробува-

ний під час перекачування газу з відклю-

ченої ділянки магістрального газопрово-

ду «Прогрес» в магістральний газопровід 

«Уренгой-Помари-Ужгород».

«Впровадження мобільних компресорів – 

невід’ємна частина технічної політики нашої 

компанії, яка дасть можливість зменшити 

виробничо-технологічні витрати на транспор-

тування природного газу під час ремонтних 

робіт, під час реконструкцій протяжних діля-

нок, а також внести суттєвий вклад в бороть-

бу із «глобальним потеплінням», – повідомив 

головний інженер ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігор 

Лохман.

Економічний ефект у процесі використан-

ня одного мобільного компресора тільки при 

реконструкції магістрального газопроводу 

«Уренгой-Помари-Ужгород», складе близько 

30 мільйонів гривень в рік.

У 2014 році заплановано провести випро-

бування другого мобільного компресора на 

магістральних газопроводах, які експлуатує 

філія УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ».

Нагадаємо, що протягом попередніх років 

фахівцями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» активно вивчав-

ся досвід використання мобільних компре-

сорних установок такими європейськими 

газотранспортними компаніями, як Еustream 

a.s. (Словакія) і E.On Ruhrgas (Німеччина).

НОВИНИ КОМПАНІЇ 

Україна з Єврокомісією створить робочу групу 
з економічно-фінансових питань 

Успішно проведено приймальні випробування 
мобільного компресора 

Україна і Європейська Комісія досягли 

домовленості про створення робочої групи з 

економічно-фінансових питань. Про це заявив 

Міністр енергетики та вугільної промисловос-

ті Едуард Ставицький в ефірі «5 каналу».

«Ми проговорили принаймні три осно-

вні напрями, за якими будемо працювати з 

нашими колегами. І я розраховую на те, що 

вже цього року, а саме в грудні, ми визначимо-

ся з напрацюваннями остаточної дорожньої 

карти», – розповів він. За словами Міністра 

Едуарда Ставицького, ця дорожня карта і 

повинна дати відповіді на ті питання, які впли-

нули на рішення Уряду призупинити підготов-

ку до підписання Угоди про асоціацію. При 

цьому він ще раз підкреслив, що Україна від 

євроінтеграції не відмовлялася.

Водночас Едуард Ставицький зазначив, що 

до підписання Угоди не була готова не тіль-

ки Україна, але і європейські країни: «Хочу 

пояснити на прикладі енергетичного блоку, 

за який я несу відповідальність безпосеред-

ньо: ті події, які відбулися за останні три 

тижні, також вплинули на прийняття рішення 

Урядом».

Крім того, як пояснив глава Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості, напе-

редодні Вільнюського саміту Словаччина 

поставила Україні ряд умов для можливості 

диверсифікації газового імпорту через її тери-

торію з 1 січня 2014 року.

Є питання і щодо заяви Болгарії, яка теж 

є країною-членом Євросоюзу, про початок 

будівництва Південного потоку – газопро-

воду в обхід України. За словами Едуарда 

Ставицького, в економічному вимірі збитки 

державного бюджету можуть скласти 2 млрд 

доларів або близько 16 млрд гривень щоріч-

но. «А це як мінімум четверта частина надхо-

джень до Пенсійного фонду. Чи можемо ми на 

це піти ? Ні», – заявив він.

Ставицький також вважає, що європейці 

бачать в Україні привабливий ринок і вико-

ристовують нашу країну для досягнення своїх 

цілей. «А ми, насамперед як українці, повинні 

відстоювати українську точку зору, а не про-

західну або просхідну. Ми повинні вийти на 

ту позицію, яка б влаштувала в першу чергу 

нашу державу», – заявив Міністр енергетики 

та вугільної промисловості України.

За матеріалами прес-с лужби 

Маністерства енергетики та вугільної про-

мисловості України.
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25-29 листопада 2013 р. група аудиторів 

«ТЮФ Рейнланд Україна» провела наглядовий 

аудит за сертифікованими системами управлін-

ня якістю, екологічного керування та управління 

безпекою праці ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» відповідно 

до вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Згідно з вимогами стандарту ISO/IEC 

17021:2011 «Оцінка відповідності. Вимоги до 

органів, що здійснюють аудит і сертифікацію 

систем менеджменту» орган з сертифікації «TUV 

Rheinland Сert» має протягом усього терміну дії 

сертифікатів не менше одного разу за рік під-

тверджувати відповідність сертифікованих сис-

тем управління шляхом проведення наглядових 

аудитів.

Сфера та обсяг наглядового аудиту мали 

вибірковий характер та регламентовані затвер-

дженою програмою. Наглядовий аудит про-

ходив у декількох структурних підрозділах 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

Під час аудиту фахівцями «ТЮФ Рейнланд 

Україна» було відзначено:

- значну увагу питанням функціонування, ана-

лізу та підтримки інтегрованої системи управлін-

ня з боку керівництва ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:, філій 

та виробничих управлінь у їх складі;

- стан досягнення вимірюваних цілей інте-

грованої системи управління у 2013 році;

- наявність наочного розміщення 

обов’язкової документації систем управління 

якістю, екологічного керування та управління 

безпекою праці;

- якість планування, оптимізації та контролю 

параметрів роботи газотранспортної системи 

України;

- високий рівень планування, виконання 

робіт, аналізу та звітності з питань обслугову-

вання, ремонтів та модернізації обладнання на 

всіх рівнях;

- значну увагу роботі з визначеними суттє-

вими екологічними аспектами та впровадження 

заходів для їх зменшення;

- проведену роботу з визначення небезпек 

і оцінювання ризиків для персоналу від різних 

видів діяльності та впровадження заходів для 

керування ними;

- використання сучасних систем вимірюван-

ня кількості та якості природного газу;

- високий рівень підготовки та кваліфікації 

персоналу, їх відкритість та обізнаність у питан-

нях функціонування інтегрованої системи управ-

ління;

- наявність та застосування сучасної акту-

альної нормативно-правової бази та організація 

фондів нормативних документів.

Аудитори особливо відмітили значний вне-

сок у розвиток інтегрованої системи управління 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» з боку відповідальних пра-

цівників за системи управління на усіх рівнях 

керування.

Під час наглядового аудиту невідповідностей 

вимогам міжнародних стандартів не виявлено.

За результатами наглядового аудиту група 

аудиторів зробила висновок, що система 

управління якістю, система екологічного керу-

вання та система управління безпекою праці 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» стосовно надання послуг 

з транспортування та зберігання природно-

го газу відповідають вимогам стандартів ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 та OHSAS 18001:2007. 

Дія сертифікатів, виданих «TUV Rheinland Cert» 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» продовжена.

Незалежне обґрунтоване підтвердження від-

повідності діяльності ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» вимо-

гам міжнародних стандартів з боку компанії «TUV 

Rheinland Cert» надають замовникам послуг з 

транспортування та зберігання природного 

газу впевненість у тому, що ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

забезпечує ефективну, надійну та безпечну екс-

плуатацію газотранспортної системи України.

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» продовжує роботи зі 

скорочення використання природного газу на 

власні потреби, одним із напрямків скорочення 

є виявлення та усунення витікань газу з облад-

нання газотранспортної системи (ГТС). 

Так за 2012 рік мобільними лабораторія-

ми з виявлення та усунення природного газу 

з обладнання ГТС було усунено витоків на 

12,8 млн м3 на суму близько 45,8 млн грн, за 9 

місяців 2013 року – усунено  близько 4,5 млн м3 

природного газу на суму близько 15,7 млн грн.

Нагадаємо, що потягом 2012 року була 

сформована на впроваджена «Політка енергоз-

береження», в рамках якої Компанія розробила 

та впровадила нормативно-методичну базу з 

питань енергозбереження, планування та облі-

ку витрат енергоносіїв, створила мобільні лабо-

раторії з виявлення та усунення втрат природ-

ного газу, забезпечила об’єкти ГТС сучасним 

діагностичним обладнанням.

Впровадження зазначених заходів дає змогу 

значно зменшити частку питомих витрат енер-

горесурсів на транспортування природного 

газу і одночасно збільшити рентабельність 

виробничого процесу. 

НОВИНИ КОМПАНІЇ 

Товариство успішно пройшло наглядовий аудит та 
отримало підтвердження відповідності міжнародним 
нормам 

Робота 
мобільних 
лабораторій 
дала змогу 
усунути втрат 
природного 
газу на суму 
15,7 млн грн
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ТЕМА НОМЕРА

Шановні колеги! Вже більше третини століття працівники 
Управління «Укргазтехзв’язок» забезпечують надійний зв’язок для 
безаварійного керування газотранспортною системою України.

Усі ці роки газотранспортна система, довжина магістралей якої 
дорівнює екватору Землі, була і залишається основним стрижнем 
паливно-енергетичного комплексу нашої держави, що постійно 
розвивається. 

З великою вдячністю ми згадуємо наших ветеранів за їхню 
самовіддану працю і значний внесок у становлення та розвиток 
Управління «Укргазтехзв’язок».

Водночас ми дивимось у майбутнє, впроваджуємо новітні 
системи програмного забезпечення, комп’ютерну техніку, сучасні 
методи керування роботою газотранспортної системи.

Від щирого серця вітаю усіх – ветеранів і молоде покоління 
зв’язківців! Бажаю міцного здоров’я, сімейного благополуччя та 
творчих успіхів на благо нашої держави!

Вступне слово директора Філії 
«Управління «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» 
Вадима Кокіна 
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Історія розвитку

Для забезпечення виробничо-технологіч-

ним зв’язком підрозділів ВВО «Укргазпром», 

його західних та центральних областей, у 

1977 році було створено Боярське управлін-

ня технологічного зв’язку. Завданням ново-

створеної структури стало забезпечення 

зв’язком ВО «Київтрансгаз», «Львівтрансгаз», 

«Прикарпаттрансгаз», Полтавського ГПУ, 

Полтавського УБР. На Боярське управління 

зв’язку (БУЗ) було покладено обов’язки із забез-

печення експлуатаційно-технічного обслугову-

вання, капітальних ремонтів, реконструкції та 

розвитку споруд та обладнання систем зв’язку. У 

1977 році до БУЗ увійшло 17 цехів виробничого 

технологічного зв’язку та 44 вузли зв’язку у скла-

ді 377 працівників. Загальна протяжність пові-

тряних ліній зв’язку становила 4009 км, кабель-

них мереж – 3874 км, 178 каналів автоматичного 

телефонного зв’язку, 4000 номерів монтованої 

ємності АТС, 122 радіостанції. 

У 1980 році для забезпечення техноло-

гічним зв’язком східних регіонів було ство-

рено Харківське управління зв’язку, яке в 

1987 році – як територіальний центр – уві-

йшло до складу БУЗ. У цьому ж році до 

Боярського управління зв’язку було приєдна-

но зв’язківців Черкаситрансгазу. Відділ зв’язку 

Черкаситрансгаз було реорганізовано у 

Черкаський територіальний центр (ТЦ). 

26 лютого 1994 року наказом ВО «Укргазпром» 

Боярське управління зв’язку перейменовано 

в підприємство «Укргазтехзв’язок», до складу 

якого входили чотири територіальні центри 

(Івано-Франківський, Львівський, Черкаський 

та Харківський), дев’ять цехів Київської сис-

теми прямого підпорядкування Управлінню 

(Красилівський, Бердичівський, Боярський, 

Яготинський, Лубенський, Полтавський, 

Диканьський, Сумський, Олешівський) та 

Київський центральний вузол зв’язку.

У травні 1998 року, згідно з указом Президента 

України, було створено Національну акціонерну 

компанію «Нафтогаз України», яка об’єднала під-

приємства України з видобування, транспорту-

вання, зберігання і реалізації природного газу 

та нафти. Шляхом реорганізації структурних 

підрозділів «Укргазпрому», в липні 1998 року 

організовано Дочірню компанію «Укртрансгаз» 

НАК «Нафтогаз України», до якої увійшло підпри-

ТЕМА НОМЕРА

УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК — УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК — 
ЗАВЖДИ НА ХВИЛІ ЗАВЖДИ НА ХВИЛІ 
ІННОВАЦІЙ!ІННОВАЦІЙ!

О. В. Васильєва
Філія «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» 



ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | №6(84) 20138

ТЕМА НОМЕРА

ємство «Укргазтехзв’язок» як філія «Управління 

«Укргазтехзв’язок». 

У 2003 році, на базі дев’яти цехів Київської 

системи прямого підпорядкування Управлінню, 

було створено Київський територіальний 

центр. У цьому ж році Харківський територі-

альний центр було розділено на дві складові 

– Харківський ТЦ та Донбаський ТЦ. У 2011 році 

Івано-Франківський, Черкаський та Харківський 

територіальні центри було перейменова-

но у регіональні центри. Нині «УПРАВЛІННЯ 

«УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» має у своєму складі три 

територіальні центри (Львівський, Київський, 

Донбаський) та три регіональні центри (Івано-

Франківський, Черкаський та Харківський).

З моменту створення Боярського управління 

зв’язку почалася робота з модернізації та роз-

витку мережі. У 1984 році на мережі зв’язку, що 

діяла по трасі газопроводу «Уренгой – Помари 

– Ужгород», почали експлуатуватися перші елек-

тронні АТС. На той час аналогічних АТС не було 

навіть у Міністерстві зв’язку. Приблизно в той же 

період почали експлуатуватися і квазі-електронні 

АТС вітчизняного виробництва. Новацією елек-

тронних та квазі-електронних АТС стала мож-

ливість надавати той чи інший сервіс абоненту 

простим перепрограмуванням станції. А вже все-

редині 90-х років мережа почала поповнюватися 

новими, сучасними цифровими станціями.

Сучасна виробнича діяльність

Сьогодні мережу технологічного зв’язку філії 

побудовано за радіально-вузловим принципом, 

що передбачає не тільки організацію прямих 

каналів зв’язку від ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» до управ-

лінь магістральних газопроводів і великих газо-

компресорних станцій, а й прямі зв’язки між 

сусідніми управліннями магістральних газопро-

водів. Засобами технологічного зв’язку також 

забезпечуються траси газопроводів, на яких роз-

міщено лінійні крани та станції катодного захис-

ту, газорозподільні станції, газовимірювальні 

станції, підземні сховища зберігання газу.

Філія УПРАВЛІННЯ «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» орга-

нізовує та надає такі види технологічного зв’язку:

Автоматичний зв’язок. Автоматичний 

телефонний зв’язок філії «УПРАВЛІННЯ 

«УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» забезпечує 124 автома-

тичних телефонних станції загальною монто-

ваною ємністю 28118 номерів та 1 130 825,12 

канало-кілометрів автоматичного зв’язку, що 

дає можливість оперативно керувати та контро-

лювати виробничий процес транспортування 

газу. На важливих вузлах працюють комутатори, 

які дають змогу надавати послуги міжміського 

зв’язку на замовлення.

Диспетчерський зв’язок. Диспетчерський 

технологічних зв’язок, який безпосередньо 

пов’язаний з технологією видобування, збері-

гання і транспортування газу, забезпечує опе-

ративне управління всією газотранспортною 

системою ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» від Центрального 

диспетчерського департаменту через шість 

Управлінь магістральних газопроводів до всіх 

компресорних цехів, підземних сховищ газу, 

ГРС та лінійно-експлуатаційних служб, а також 

ремонтно-будівельних бригад.

Зв’язок нарад. По виділених каналах і кана-

лах автоматичного зв’язку здійснюється прове-

дення нарад із студіями НАК «Нафтогаз України», 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ДК «Укргазвидобування», 

Управлінь магістральних газопроводів та ліній-

них виробничих управлінь зі своїми структурни-

ми підрозділами.

Службовий зв’язок. Службовий зв’язок 

використовується технічним персоналом для 

оперативного керівництва та контролю за надій-

ністю і безперебійною роботою обладнання 

зв’язку в цілому. Використовується під час про-

ведення профілактичних робіт, а також в аварій-

них ситуаціях на телефонній мережі.

Технологічний радіозв’язок. Технологічний 

радіозв’язок призначений, головним чином, для 

організації оперативного зв’язку між диспетче-

ром та персоналом, що працює на трасах і пром-

майданчиках, під час обслуговування лінійної 

частини газопроводів, компресорних станцій, 

підземних сховищ газу, а також для зв’язку з 

ремонтно-будівельними бригадами у разі ава-

рійних ситуацій на газопроводах.

Для забезпечення безперервного і надійно-

го зв’язку колектив філії здійснює всі необхідні 

заходи щодо утримання лінійного і станційного 

обладнання зв’язку в належному стані. Це дося-

гається за допомогою цілодобового контролю 

за станом технологічного зв’язку, систематич-

ного проведення профілактичних робіт облад-

нання, організації тренувань із заміни групових 

трактів у разі аварійних ситуацій, систематичним 

забезпеченням та раціональним використанням 

матеріально-технічних ресурсів.

Обслуговуючи об’єкти газової промисло-

вості, що розміщені по всій території України, 

за допомогою ліній технологічного зв’язку 

різноманітних класів (за допомогою різного 

виду технологічного зв’язку), маючи кваліфіко-

ваний технічний персонал, Філія «УПРАВЛІННЯ 

«УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» є одним з найбільших 

операторів виробничо-технологічного зв’язку 

України.

Напрямки сучасних 
впроваджень

Нині Філія «УПРАВЛІННЯ «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» 

є одним з найбільших операторів виробничого 

технологічного зв’язку в Україні. 

Паралельно з розвитком комутаційного 

обладнання проводилася модернізація його 

лінійної частини. Основним завданням для 

зв’язківців стала заміна застарілих повітряних 

ліній на кабельні. На технологічній мережі буду-

ються сучасні оптоволоконні лінії зв’язку.

На початку нового століття на мережі зв’язку 

в Києві було введено в експлуатацію волоконно-

оптичну лінію, ущільнену цифровою системою 

передачі STM-1. Для збільшення об’ємів пере-

дачі інформації Управління «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» 

почало впроваджувати цифрові системи ущіль-

нення мідного кабелю: ІКМ-15, ІКМ-30, ІКМ-120.

На заміну морально застарілих УКВ раді-

останцій «Nokia», ФМ, «Льон» у Львівській та 

у Київській областях було введено в експлу-

атацію транкінгову систему зв’язку стандарту 

МРТ-1327.

Мережу технологічного зв’язку Філії 

«УПРАВЛІННЯ «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» побудовано 

за радіально-вузловим принципом, що дає мож-

ливість організувати прямі канали зв’язку від 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» до УМГ і газокомпресорних 

станцій, а також забезпечує прямі зв’язки між 

сусідніми ЛВУ МГ. 

У 2012 році до Управління «УКРГАЗ ТЕХЗВ’ЯЗОК» 

приєдналися служби інформаційних технологій, 

які раніше працювали безпосередньо при під-

розділах філій ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Об’єднання 

служб зв’язку та інформаційних технологій дасть 

змогу здійснювати передачу даних на більш 

високому якісному рівні. Канали технологічного 

зв’язку поступово перетворюються в транспорт-

ні потоки для передачі даних.

У 2012 році до складу Управління 

«УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» увійшли служби інфор-

маційних технологій, які раніше працюва-

ли безпосередньо при підрозділах філій 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», як Управління інформацій-

них технологій (ІТ) та Управління систем керу-

вання виробництвом (СУВ). Об’єднання служб 

зв’язку та інформаційних технологій дали мож-

ливість здійснювати передачу даних на більш 

високому якісному рівні. Канали технологічного 

зв’язку поступово перетворюються в транспорт-

ні потоки для передачі даних.

Для впровадження комплексної автоматич-

ної системи керування (КАСК) на базі SAP було 

створено Управління компетенції КАСК у складі 

УПРАВЛІННЯ «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК». КАСК введе-

но в промислову експлуатацію 01 січня 2013 

року. Якість впровадження було підтверджено 

на щорічному «SAP Форумі 2013» як «Кращий 

проект року» та аудиторською перевіркою ПрАТ 

«Делойт энд Туш ЮСК». 

У березні 2012 року було розпочато про-

ект MES. В процесі успішної реалізації проекту 

впровадження SAP в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» було 

прийнято рішення щодо реалізації прообразу 

MES-системи на пілотній ділянці газопроводів 

«Уренгой – Помари – Ужгород» і «ПРОГРЕС» 

між компресорними станціями «Богородчани» 

та «Воловець». Метою проекту було створення 

прототипу єдиної інформаційної технологічної 

системи збирання, збереження, агрегації техніч-

ної інформації для системи SAP. Після апробації 

технічних та організаційних рішень MES, рівня 

керування виробничими процесами, в листо-

паді 2012 року технічна рада організації надала 

рекомендацію розповсюдження отриманого 

результату на всі об’єкти ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та 

для забезпечення реалізації проекту було ство-

рено Управління СУВ. 

Протягом 2012 року Управлінням ІТ було 

виконано проведення стандартизації програм-

ного забезпечення, обладнання та приведення 

у відповідність актуальним стандартам парку 

ПК. Завершено перехід на сервісну архітекту-

ру ІТ. Більше 7000 співробітників використову-

ють централізовані ІТ-системи (AD, Lync, Пошта, 

HD відео конференції, віддалений доступ тощо). 

Налагоджено взаємодію із компанією Майкрософт 

з прем’єр-підтримки. Готується до переходу в екс-

плуатацію власний центр обробки даних (ЦОД) 

для резервування основних ІТ-сервісів.
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Управління компетенції КАСК забезпечує 

розвиток та підтримку системи КАСК, системи 

управлінського обліку, аналізу, ефективного пла-

нування та контролю витрат в масштабі всього 

підприємства ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

Функціональний обсяг SAP ERP: SD, MM, CO, 

FI, FM, PM, PP, PS, IM, QM, HR; SAP SRM, SAP BI/BO, 

SAP Mobility. 

У продуктивній системі з 01.07.2012 працює 

5600 користувачів, їх роботу підтримують спів-

робітники Управління компетенції КАСК, служба 

підтримки – Service Desk та Центр знань.

Результати розробок Управління СУВ дають 

можливість перегляду всіх лінійних частин, 

вздовж трасових діаграм, висотного профілю 

залягання труби з усіма перехідними кранами, 

і головне, – з паспортом дефектів за даними 

трубної діагностики згідно з міжнародною кла-

сифікацією за збитками, концентрацією дефектів 

на ділянках, за вартістю та вірогідністю типу 

аварії. Паспортизація дефектів тісно інтегрована 

із SAP, на основі даних за дефектами труби MES 

дає можливість зробити замовлення TOPO в SAP 

на розрахунок з ремонту обладнання, та потім 

новий розрахунок вірогідності аварії за умови 

виконання ремонтних робіт. 

Соціально-культурне життя

Пріоритетність соціальних питань завжди 

була і залишається аксіомою функціонування 

Філії УПРАВЛІННЯ «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК». Первинна 

профспілкова організація (ППО) Управління 

щоденно намагається вирішувати питання 

соціального захисту працівників, надавати їм 

посильну допомогу та підтримку у вирішенні 

проблемних питань.

Разом з адміністрацією ППО проводить захо-

ди, спрямовані на підтримку належного жит-

тєвого рівня працівників, що додає наснаги і 

впевненості в повсякденному житті, стимулює 

до активної роботи.

Дбаємо також про соціальний захист наших 

колишніх працівників, а нині пенсіонерів 

Управління, які заклали фундамент розвитку не 

тільки високоякісного зв’язку, а і газової про-

мисловості загалом.

Протягом останніх років відбувається зна-

чна активізація спортивно-масової робо-

ти у трудовому колективі Філії «УПРАВЛІННЯ 

«УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК». Представники збірної 

команди зв’язківців постійно беруть активну 

участь у спортивних заходах, які організовують-

ся ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» або ФСТ «Спартак». Не 

стала виключенням участь збірної спортивної 

команди Управління «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» у всіх 

спартакіадах працівників ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

Учасники команди зв’язківців взяли участь у всіх 

видах спортивних змагань, які було проведено 

у рамках спартакіади. Слід відмітити наших най-

активніших учасників – це, насамперед, капітан 

волейбольної збірної Олексій Зборошенко та 

капітан футбольної команди Віктор Мизовець. 

Ці хлопці багато сил віддали не тільки під час 

ігор, а й на етапі створення збірних команд. З 

першої спартакіади постійним активним учас-

ником команди Управління «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» 

є Олена Тюх. Необхідно також відмітити відмінну 

роботу представника спортивної команди Ігоря 

Тиркуса. В цьому році в нашу спортивну команду 

влилося багато перспективної молоді, на яку ми 

покладаємо великі надії.

Не менш вагомі здобутки є й у самодіяль-

них артистів та майстрів народної творчості. 

Працівники Управління брали активну участь 

у всіх фестивалях художньої самодіяльності 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», не рідко займаючи при-

зові місця. Серед найбільш активних учасни-

ків художньої самодіяльності є вокальний дует 

у складі Олени Дем’янової та Світлани Ільчук. 

Заслуговують поваги і захоплення роботи з 

вишивки нашої майстрині з Кривого Рогу Ксенії 

Бардашової.

Профспілковим комітетом Філії «УПРАВЛІННЯ 

«УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК» приділяється значна увага 

організації дозвілля працівників у позаробо-

чий час. Так неодноразово організовувалися 

культпоходи та екскурсії видатними та цікавими 

місцями рідного краю. Найбільшою нагородою 

за всі заходи, які організовувалися для наших 

працівників, є слова вдячності членів колективу.

Плани на майбутнє

Концепція розвитку Управління 

«УКРГАЗТЕХЗВЯЗОК» передбачає побудову муль-

ти-сервісної мережі відповідно до концепції 

Next Generation Network (NGN). Основна мета 

побудови NGN – досягнення взаємної сумісності 

мереж, які використовують обладнання різних 

виробників, та забезпечення передачі усіх видів 

інформації (голос, відео, дані) з використанням 

універсального ІР-протоколу.

Уніфікація транспортної мережі дасть змогу 

гнучко та оперативно вводити нові телекомуні-

каційні послуги, а також скоротити об’єм інвес-

тицій в інфраструктуру.

Для створення телекомунікаційної інфра-

структури на базі універсального транспортно-

го середовища, що забезпечує передачу інфор-

мації із заданими показниками якості з адаптова-

ною до специфічних умов функціонування ГТС, 

заплановано розвиток підприємства за такими 

основними напрямками:

• модернізація магістральних ліній 

зв’язку первинної мережі (будівництво воло-

конно-оптичних мереж зв’язку, радіорелейного 

зв’язку);

• будівництво регіональних центрів 

обробки та зберігання даних;

• технічне переобладнання та модерні-

зація первинної (магістральні системи передачі 

даних) та вторинної (автоматична телефонна 

мережа диспетчерський зв’язок, зв’язок нарад) 

мереж зв’язку;

• створення сучасної цифрової мережі 

радіозв’язку вздовж газопроводів;

• у міру будівництва волоконно-оптич-

ної лінії передачі (ВОЛС), відцифрування мідних 

кабельних ліній зв’язку КЛЗ, побудови сучасних 

мереж радіозв’язку поступово відмовитись від 

сторонніх операторів зв’язку;

• уніфікація та стандартизація основних 

пристроїв та технологій, які використовуються 

у виробничому процесі. Розробка стандартних 

рішень для організації зв’язку с ГРС, ДО, КП ТМ 

тощо;

• підвищення кваліфікації співробітни-

ків для роботи з нової технікою;

• отримання Управлінням ліцензій на 

надання послуг;

• створення центру технічного та опе-

ративно-диспетчерського керування мережею 

зв’язку; 

• створення будівельно-ремонтних 

бригад;

• оновлення автотранспортної та спе-

ціалізованої техніки;

• забезпечення підрозділів сучасною 

вимірювальною технікою.

Основним напрямком розвитку мережі тех-

нологічного зв’язку ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» є ство-

рення універсального транспортного серед-

овища передачі інформації та інфраструктури 

зв’язку, адаптованої до специфічних умов функці-

онування виробничих об’єктів із транспортуван-

ня та зберігання природного газу.  



ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | №6(84) 201310

ВИРОБНИЦТВО

Нові можливості для 
технологічного зв’язку
Актуальною проблемою сьогодення є реконструкція технологічного зв’язку. Для перевірки 

якості передачі мови понад мережі передачі даних реалізовано систему зв’язку VoIP телефонії. 

Зроблено висновок щодо достатньої якості мови, що передається. Запропоновано схему 

можливої реалізації технологічного зв’язку у вздовж ділянок кабелю зв’язку, оцифрованого 

обладнанням Оріон 3, з використанням VoIP шлюзів та IP АТС

О. Є. Колісник
Філія «Управління «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК»

На сьогоднішній час продовжу-

ється впровадження апаратури 

передачі даних у мережах зв’язку 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Разом з тим, використан-

ня нових технологій ставить ряд питань щодо 

максимально широкого використання апара-

тури, що була впроваджена, зокрема, цікаве 

питання щодо способів організації голосового 

зв’язку вздовж реконструйованих ліній зв’язку. 

Враховуючи існуючі тенденції розвитку теле-

комунікацій, розглянемо побудову мереж голо-

сового зв’язку як частини системи уніфікованих 

комунікацій.

До недавнього часу IP-телефонія, як частина 

уніфікованих комунікацій, не могла надати при-

йнятну для широкомасштабного впроваджен-

ня якість інформації (недостатня розбірливість 

мови і затримка при передачі). 

Оскільки мережі Ethernet, що є одним з видів 

IP-мереж, широко використовуються у апаратурі 

зв’язку, яка впроваджується, дозволяють «про-

слуховувати» трафік користувачів з використан-

ням аналізаторів трафіку, розглянемо питання 

захищеності абонентів IP-телефонії від прослу-

ховування. Для забезпечення такого роду захи-

щеності можливе використання таких способів.

1. Вбудовані алгоритми шифрування 

трафіку.

Характеризуються наявністю в терміналах 

(програмних або апаратних) функцій кодування 

/декодування спеціалізованими алгоритмами.

2. Сторонні алгоритми шифрування тра-

фіку.

Є ряд програмних і апаратних засобів (Zfone, 

PGP, SecureGSM тощо), призначенням яких є 

шифрування трафіку. Мова може йти не тільки 

про передачу голосового трафіку, а й про тра-

фік передачі даних.

3. Використання сполучення протоколів 

TLS (SSL) та протоколів IPSec.

4. Застосування протоколу SRTP (ZRTP).

Протокол SRTP призначений для шифруван-

ня, встановлення аутентичності повідомлення, 

цілісності, захист від заміни даних в пакетах 

протоколу RTP, який в свою чергу використо-

вується для передачі трафіку реального часу 

протоколу SIP.

5. Побудова віртуальних приватних 

мереж.

Побудова логічної мережі поверх існуючої 

дозволяє використовувати вбудовані крипто-

графічні функції технології VPN.

Розглянемо практичну реалізацію 

IP-телефонії. На рис. 1 відображує бачення сер-

верної частини IP-телефонії. Дана схема перед-

бачає можливість взаємодії між оператором і 

IP-АТС (IP PBX) за допомогою інтернет браузе-

ра (HTTP сервер), білінгу через веб-інтерфейс 

(HTTP сервер), організацію зберігання голосо-

вих повідомлень (Voice Mail) і факсограм (Fax 

storage) на поштовому сервері (SMTP-сервер). 

Наявність TFTP (Trivial протокол передачі файлів 

- простий протокол передачі файлів) сервера 

обумовлено необхідністю оновлення програм-

ного забезпечення обладнання, інтегрованого 

в мережу, а також зберіганням статистичних 

даних.

Для апробації побудови мережі IP-телефонії 

в мережі Ethernet (всі комп’ютери знаходилися 

під управлінням ОС Windows) був викорис-

таний програмний IP-телефон X-Lite в якості 

клієнтської програми, на комп’ютер, що викону-

вав роль сервера, була встановлена програма 

Аsterisk, яка виконувала роль програмної АТС 

(IP-АТС ), а також програмний термінал X-Lite. 

Рис. 1. Схема організації серверної 
частини системи передачі мови у 
середовищі уніфікованих комунікацій
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Тут слід зазначити, що спочатку Аsterisk роз-

роблявся для UNIX систем, і його основний 

розвиток йде в даному напрямку, але зважаючи 

на велику поширеність ОС Windows, з’явилася 

модифікація Аsteriskwin32. Вибір клієнтського 

додатка був визначений наявністю його реалі-

зації під ОС Windows, а також наявністю його 

безкоштовної версії. 

На рис. 2 приведена реалізована схема орга-

нізації мережі обміну голосовими повідомлен-

нями.

В реалізованої мережі використано наступ-

не обладнання - маршрутизатор DSL-2600U 

(D-link corp.) з портом ADSL, портом Ethernet 

та портом 802.11g. В якості сервера виступала 

ПЕОМ зі встановленим ПО Asterisk, у якості 

абонентських пристроїв - комунікатор, сервер 

зі встановленим термінальним ПО і ПЕОМ зі 

встановленим термінальним ПО. Побудована 

мережа підтвердила можливість реалізації якіс-

них телефонних каналів за допомогою мережі 

передачі даних, показала здатність до легкого 

масштабування мережі.

Наступним етапом була побудова телефон-

ної мережі, розгорнутої поверх мережі Ethernet, 

інтегрованої в існуючий порядок нумерації або-

нентів. Для вирішення поставленого завдан-

ня можливі кілька рішень. Перше, передбачає 

організацію зв’язку між IP АТС і наявної АТС 

потоком Е1. В даний час для з’єднання АТС 

«Meridian 1» і мережі передачі даних потоком 

Е1 можливе використання шлюзу (маршрутиза-

тор Cisco з встановленою платою VWIC-2T1/E1), 

але відсутність плат PVDM, а також відповідної 

версії програмного забезпечення (Cisco IOS) 

ускладнили рух в даному напрямку. Інше рішен-

ня полягало у використанні спеціалізованого 

VoIP маршрутизатора, який одночасно виступає 

в ролі шлюзу в існуючу телефонну мережу, що 

дозволяє без додаткового налаштування АТС 

встановити з’єднання через абонентську лінію.

На практиці був реалізований другий випа-

док. Використовуючи VoIP маршрутизатор з інте-

грованими портами WAN (wide area network), 

LAN (local area network), FXO (Foreign Exchange 

Office), FXS (Foreign Exchange Subscriber) реа-

лізована система обміну голосовими повідо-

мленнями для деякої кількості абонентів. Тоді 

схема, представлена на рис. 2, прийме такий 

вигляд (рис. 3).

При побудові мережі зв’язку, відповідно до 

рис. 3, в якості програмної АТС (IP PBX) було 

використано програмне забезпечення 3СХ. На 

термінальному обладнанні були встановлені 

програмні телефони 3СХ. 

Для реалізації схеми зв’язку (рис. 3) був 

використаний маршрутизатор / VoIP шлюз 

DVG-7111S (вир-ва Dlink corp., аналог VC-90, 

вир-ва «Натекс», Російська Федерація), решта 

устаткування - аналогічно попередньому випад-

ку. В реалізованій схемі якість передачі мови 

між різними абонентами не відрізнялося від 

аналогової телефонії, затримки та ехо не від-

значалися. Дана схема реалізації телефонного 

зв’язку поверх мережі передачі даних, показала 

прийнятну якість передачі мови, здатність до 

зростання абонентської бази, а також можли-

вість інтеграції абонентів з аналоговими теле-

фонними апаратами в систему передачі мови в 

мережах передачі даних.

Розглянемо можливість використання даної 

схеми на ділянках, на яких зв’язок реалізований 

з використанням модемів «Оріон 3» (виробни-

цтва «Натекс»).

Модеми «Оріон 3» в ряді реалізованих проек-

тів мають апаратну конфігурацію, що складається 

з комутатора на чотири порти Fast Ethernet, двох 

портів, що підтримують протокол G.703, а також 

порту розподіленої мережі, що використовує 

технологію SHDSL. При використанні на великих 

відстанях між модемами включаються регенера-

тори, що дозволяють збільшити дальність зв’язку. 

Регенератори мають один порт Fast Ethernet і 

порт підключення датчиків сигналізації.

Дане рішення може бути застосоване для 

реалізації IP-телефонії вздовж ділянок, оциф-

рованих системами передачі даних Оріон 3 

(виробництва «Натекс») з використанням реге-

нераторів, які мають порт Ethernet (рис. 4). 

Рис. 3. Схема мережі обміну голосовими повідомленнями понад мережею передачі 
даних з використанням VoIP маршрутизатора

Рис. 4. Схема перспективної мережі організації технологічної зв’язку вздовж газопроводів

Рис. 2. Схема мережі обміну голосовими повідомленнями понад мережею передачі даних
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Система контролю 
і обліку споживання води 
на технологічні потреби
У Сєверодонецькому виробничому управлінні підземного зберігання газу 

УМГ «ДОНБАСТРАНСГАЗ» власними силами впроваджено інноваційну систему контролю 

за споживанням води на технологічні потреби, яка дає можливість в оперативному режимі 

відслідкувати витоки та втрати води

О. В. Герус 
Сєверодонецьке ВУПЗГ

Одним з найважливіших завдань, які 

стоять перед службою електроводо-

постачання Вегунського ПСГ щодо 

забезпечення ресурсами, є раціональне вико-

ристання води і боротьба з її витоками та 

втратами (рис. 1).

Розрахунковий лічильник води знаходить-

ся від території сховища на відстані більше 

4 км. Регулярно, один раз у місяць, проводить-

ся знімання показів водоміра і перевіряння на 

герметичність частини водоводу між точками 

1 і 2. Витоки на інших ділянках перевіряти 

проблематично через їхню розкиданість по 

території сховища і постійного відбору води. 

Необґрунтовано високі витрати води змуси-

ли замислитися про пошук витоків саме на 

території Вергунського ПСГ, оскільки ділянку 

трубопроводу між точками 1 і 2 було нещодав-

но відремонтовано і у щомісячному контролі 

витоків води на цій ділянці не спостерігало-

ся. Для оперативного контролю за витратами 

води і боротьби з витоками було прийнято 

рішення про розробку і впровадження сис-

теми контролю і обліку води (далі –система) 

на Вергунському ПСГ. Розглянемо, що це за 

система, її можливості і основні елементи.

На рис. 2 представлено модифіковану 

схему водоводу із встановленими давачами 

води і обчислювачем. З чого складаються ці 

давачі? Це звичайні лічильники води, у яких 

створено імпульсний вихід з сигналом, про-

Рис. 2. Модифікована схема водоводу Вергунського ПСГ із встановленими давачами і 
обчислювачем

Рис. 1. Схема водоводу Вергунського ПСГ
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порційним об’єму спожитої води. На рис. 3 

показано лічильник, у якого імпульсний вихід 

організовано за допомогою магніту на криль-

чатці і давача Холу на корпусі лічильника, а 

на рис. 4 – лічильник з імпульсним виходом 

на основі індуктивного давача. За допомогою 

вищевказаних давачів можна легко організу-

вати вихідний сигнал з різною ціною імпульсу 

від 100 мл до 1000 л на імпульс.

Дані з давачів за допомогою ліній зв’язку 

надходять на так званий обчислювач, який 

являє собою багатоканальний електронний 

пристрій з можливістю запису і перетворення 

отриманої інформації у формат, зручний для 

сприйняття і подальшого аналізу інформації 

про споживання води. 

 З графіка видно, що існує постійний витік 

(3, 4 літри у хвилину), і якщо врахувати, що на 

інших дільницях немає постійної складової 

витрат води, то можна стверджувати, що витік 

знаходиться на ділянках між точками 2 і 3 або 

2 і 4. Після технічних заходів з використан-

ням розробленої системи було виявлено витік 

води на ділянці між точками.

 Після усунення усіх прихованих витоків та 

витоків у санітарних приладах, виявлених сис-

темою, графік витрат води за загальним лічиль-

ником прийняв вигляд, поданий на рис. 4. 

Висновки

Система надає користувачеві оператив-

ний контроль за витратою води і можливість 

швидкого реагування на витоки, що можуть 

виникнути.

Система складається з лічильників води з 

імпульсними виходами і обчислювача, який 

записує показання з усіх лічильників у реаль-

ному часі і надає можливість аналізувати дані 

про витрати води.

Обчислювач доцільно встановлювати в 

операторній, у змінного інженера. Можливості 

обчислювача дають змогу встановлювати 

величину верхньої межі витрат води за оди-

ницю часу і сигналізувати у разі її перевищен-

ня (існує можливість виведення сигналу на 

зовнішній  пристрій: рацію або гучномовець). 

Система є необхідною у всіх господарствах 

незалежно від того, яка вода використовуєть-

ся у водоводі – від центрального водопос-

тачання або із свердловини, незалежно від 

стану мереж, оскільки витоки можуть виник-

нути на кранах, змішувачах, зливних бачках та 

інших санітарних  приладах.

Після впровадження системи службою 

електроводопостачання на Вергунському під-

земному сховищі газу вдалося знизити у кілька 

разів витрати води, а відповідно і зменшити 

рахунки за оплату водних ресурсів. 

ВИРОБНИЦТВО

Система контролю за 

споживанням водних 

ресурсів на технологічні 

потреби є необхідною 

у всіх господарствах 

незалежно від того, яка 

вода використовується у 

водоводі – від центрального 

водопостачання або із 

свердловини, та незалежно 

від стану мереж, оскільки 

витоки можуть виникнути на 

кранах, змішувачах, зливних 

бачках та інших санітарних 

приладах 

Рис. 4. Графік споживання води за лічильником № 1 після усунення витоків
(з 0 год 00 хв по 05 год 22 хв) 

Рис. 3. Графік споживання води за лічильником № 1 до усунення витоку
(з 0 год 00 хв по 05 год 22 хв)
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Два роки динамічних Два роки динамічних 
перетворень
Останні два роки для ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» — без перебільшення це період динамічних 

внутрішньокорпоративних перетворень, які відбулись за рахунок впровадження комплексної 

автоматизованої системи керування – SAP ERP

О. О. Міклашевський
Т. С. Тарасова
Філія «Управління «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК»

Впровадження SAP надало можливос-

ті забезпечити інтегроване рішення 

для підвищення якості всіх процесів 

управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» за рахунок 

отримання єдиної, актуальної та несупереч-

ливої інформації про господарську діяльність 

компанії.

Ключовою частиною проекту КАСК впрова-

дження SAP виявився процес навчання корис-

тувачів системи – співробітників компанії для 

своєчасного засвоєння навичок роботи в сис-

темі. Отже, географія ПАТ «Укртрансгаз» охо-

плює всі регіони країни і проводити навчання 

у класичному розумінні було недоцільно, бо 

не відповідало постійно зростаючої кількості 

задач щодо впровадження SAP. Керівництвом 

компанії  було прийнято рішення  головний 

учбовий процес будувати на принципах дис-

танційного навчання, шляхом прослуховуван-

ня та перегляду інтерактивних курсів та скла-

дання іспитів щодо пройденого матеріалу для 

можливості отримання доступу до роботи в 

системі з набором відповідних повноважень. 

Під час старту впровадження SAP навчання 

на місцях проводили силами тьюторів – робіт-

ників ПАТ «Укртрансгаз», що самі пройшли 

навчання та були активно задіяні в розроб-

ці методології відображення бізнес-процесів 

компанії в SAP. Значну роль в підвищенні ефек-

тивності навчання, та своєчасного виконання 

кожного з етапів впровадження відігравали 

Lync-сесії, під час яких користувачі могли без-

посередньо ставити питання консультантам 

щодо роботи в SAP.

Надалі впровадження кожного процесу в 

SAP було досить прискіпливо відображено в 

інструкціях для самостійного засвоєння. Всі 

інструкції розроблялися з урахуванням осно-

вним вимогам щодо контенту, його доступ-

ності (використання звичної для користувачів 

термінології УТГ), достовірності інформації, 

єдиному стандарту оформлення з назвою, 

вступною презентацією, цілями та задачами, 

чітким планом, покроковим описом, наведен-

ням скріншотів та контактами для отримання 

консультації за телефоном гарячої лінії, Lync 

та E-mail. 

Всього підготовлено 283 текстових інструк-

цій, та кількість інструкцій постійно зростає, 

бо постійно ведеться робота щодо висвітлен-

ня нових процесів в SAP.

В 2012 році створення перших 92 інтерак-

тивних інструкцій та тестування користувачів 

було проведено за участю стороннього під-

рядника  – компанії Янсен.

Всі 5600 співробітників ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 

що отримали доступ до роботи в продук-

тивних системах  SAP  пройшли дистанцій-

не навчання за процесами, що вже успішно 

реалізовані в системі SAP: ведення договорів, 

фінансове планування, казначейство, закупів-

лі (МТР), реалізація, централізоване веден-

Колектив Центру знань філії «Управління «УКРГАЗТЕХЗВ’ЯЗОК»
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ня довідників в системі, управління вироб-

ництвом та якістю, ведення основних даних 

та технологічних карт в ТОРО, управління 

ремонтними замовленнями, процеси бух-

галтерського обліку та контролінгу, ведення 

кадрового обліку, організації праці тощо.

Для значного пришвидшення отримання 

навичок роботи в SAP введено в експлуатацію 

принципово нове програмне забезпечення на 

базі SAP Аncile u-Perform, що дозволяє ство-

рювати інтерактивні інструкції. Тепер користу-

вачі можуть переглядати весь процес операції 

в SAP в зручний для них час, для цього акти-

вована контекстна довідка безпосередньо у 

меню користувача продуктивної системи SAP. 

Таким чином, на сьогоднішній день розробле-

но та адаптовано 160 інтерактивних інструкцій 

серед яких SAP – 142, MOF – 7, MS Office – 9, 

Інформаційна  безпека – 2.

Крім того, програмне забезпечення Аncile 

u-Perform дозволяє проводити зручне тесту-

вання. Підготовлено тестів та протестовано 

за процесами SRM1 223 співробітники, SRM2 

– 204 Управління взаємовідносинами з поста-

чальниками, по MOF1 – 270 співробітників; 

MOF2 – 253. (Microsoft Operation Framework).

Щодо тестування з питань обізнаності 

користувачів в сфері захисту IT сервісів запла-

новано на тестування 5946 співробітників, 

на сьогодні пройшли тестування вже 2064 

користувачів.

На разі активно ведеться впровадження 

нової низки процесів в SAP HR та їх інтеграції 

з іншими модулями SAP, в рамках цього впро-

вадження підготовлені матеріали курсів та 

тестів по модулю HR та в процесі підготовки 

тести  за іншими функціональними напрям-

ками. Крім того, для підвищення навичок в 

роботі з MS Office створені тести для 6000 

співробітників – користувачів відповідних 

програмних засобів.

В планах на майбутнє Центру Знань - роз-

ширення інформаційного середовища дистан-

ційного навчання та впровадження системи 

управління навчанням на базі SAP Enterprise 

Learning, навчального порталу, що надає 

доступ до всіх курсів SAP в ще більш зручній 

та ефективній формі, де кожен користувач 

після реєстрації зможе створити для себе 

індивідуальний набір курсів за зручним для 

себе графіком. Курси можуть в собі поєднува-

ти інтерактивні матеріали, відео, моделювання 

процесів  та тести, що можна  проводити 

в віртуальних навчальних кабінетах кожно-

го зареєстрованого користувача. Керівники 

та викладачі матимуть можливість планувати 

курси, повідомляти та вносити зміни у склад 

учасників, відповідати на запитання, перевіря-

ти завдання та фіксувати присутність та отри-

мувати звіти з проходження курсів у режимі 

реального часу.

Спеціалісти Центру знань вважають 

своїм першочерговим завданням створення 

комфортних  умов для професійної коман-

ди ПАТ «Укртрансгаз» для отримання нових 

знань, професійних навичок та швидкої адап-

тації до будь-яких нововведень. 



ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | №6(84) 201316

ДІАГНОСТИКА

Поліпшення звукоізоляційних Поліпшення звукоізоляційних 
властивостей обшивки властивостей обшивки 
газоперекачувального агрегатугазоперекачувального агрегату
На базі компресорної станції «Задніпровська» Кременчуцького лінійного виробничого 

управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» апробовано у виробничих умовах 

спосіб поліпшення звукоізоляційних властивостей кожухів газоперекачувального агрегату за 

рахунок використання як матеріалу обшивки сотових панелей з полімерного композитного 

матеріалу

Ю. О. Павлюченко
Кременчуцьке ЛВУМГ

Експлуатація машин і механізмів у різних 

галузях народного господарства супро-

воджується виробничим шумом, який 

відрізняється інтенсивністю і спектральним 

складом. Шум як професійний фактор спо-

стерігається у промисловості, на транспорті, в 

сільському господарстві тощо. Як стрес-фактор 

він є загальнобіологічним подразником, який 

негативно впливає на всі органи і системи 

організму людини. За санітарними нормами 

80 дБ — допустимий рівень шуму на постійних 

робочих місцях у виробничих приміщеннях і 

на території підприємства. 

Боротьба з шумом на виробництві є однією 

з найскладніших проблем, оскільки джерела 

шуму різноманітні й потребують комплексу 

заходів технічного, організаційного і медич-

ного характеру на всіх стадіях проектування, 

будівництва, експлуатації машин і устаткуван-

ня. Відомі три основні напрямки боротьби з 

шумом: 

1) зменшення рівня шуму в джерелі виник-

нення, застосування раціональних конструк-

цій, нових матеріалів і технологічних процесів; 

2) звукоізоляція устаткування за допомогою 

глушників, резонаторів, кожухів, захисних кон-

струкцій, оздоблення стін, стелі, підлоги тощо; 

3) використання засобів індивідуального 

захисту. 

Особливої актуальності набуває боротьба 

із шумом на газоперекачувальних станціях, де 

працює значна кількість турбокомпресорних 

Рис. 1. Ослаблення шумової емісії стільниковою панеллю із вертикальними камерами 
(а) та стандартним шумоізолятором із азбестовим наповнювачем (б) 
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агрегатів, що є основними джерелами шуму. 

Для зниження рівня шуму до санітарно-гігієніч-

них норм застосовують спеціальні шумогасні 

кожухи турбоагрегатів. Конструктивно обшив-

ка турбогрупи агрегата ГТК-10-4б виконана у 

вигляді каркаса з кутів і швелерів та покрита 

сталевим листом. Внутрішня поверхня обшив-

ки захищена ізоляційними матами, прикріпле-

ними до листів. 

Однак із запровадженням сучасних санітар-

них норм ефективності існуючих захисних спо-

руд може бути недостатньо. Проведені дослі-

дження інших авторів (зокрема, [1]) доводять 

доцільність використання у якості шумопогли-

нальних панелей бакелітових перфорованих 

стільників. 

З цією метою виконано дослідження і про-

ведено порівняльний аналіз звукоізоляційних 

характеристик декоративної обшивки турбо-

групи газоперекачувального агрегату ГТК-10-

4б. 

Для проведення аналізу та порівняння зву-

коізоляційних характеристик було взято зраз-

ки шумопоглиначів (штатного та стільниково-

го), причому стільникової панелі були виконані 

з бакелітового паперу. Для дослідження вико-

ристовували побудовану на кафедрі ПОМФТО 

Кременчуцького національного університе-

ту ім. М. Остроградського звукову камеру із 

встановленим широкосмуговим випроміню-

вачем, перегородою із закріпленим зразком 

та мікрофонним капсулем. Звукову головку 

під‘єднували до генератора звукових частот, 

за допомогою якого регулювали вид частот-

ного спектру та амплітуду створюваного шуму. 

Досліджували і поглинання шуму на окремих 

частотах роботи турбоагрегату. 

Було встановлено, що досліджувана штатна 

панель має спроможність ослаблювати рівень 

шуму в межах 8-9 dBA, на частотах понад 

160 Гц, однак на більш високих частотах (понад 

2500 Гц) звукопоглинальна спроможність сут-

тєво падає (рис. 1). Використання стільникових 

панелей дозволяє понизити рівень шумово-

го тиску до 15-17 dBA, однак на частоті біля 

1600 Гц рівень зниження має провал, і зни-

ження відбувається тільки в межах 7-9 dBA. 

Резерви поліпшення шумопоглинальної спро-

можності стільникової панелі полягають у пер-

форуванні її внутрішнього наповнювача. 

Після проведення випробувань стільнико-

вої панелі з бакелітового паперу  на важкого-

рючість (рис. 2), міцність і ефективний коефіці-

єнт теплопровідності.

Запропоновано макет захисного кожуха, 

який в порівнянні зі штатним кожухом тур-

боагрегату ГТК 10-4б (рис. 3) ,може значно 

ослабити рівень шумового тиску,покращити 

теплоізоляційні показники та має більш при-

йнятний естетичний вигляд. 
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Рис. 2. Фрагмент випробуваного зразка на важкогорючість

Рис. 3. Штатний кожух турбоагрегату ГТК 10-4б
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Розвиток методів діагностики 
основного обладнання 
компресорних станцій
Україна має одну з найбільших у Європі газотранспортну систему, завдяки якій протягом 

декількох десятиліть забезпечується безперебійна подача газу споживачам України, 

Центральної та Західної Європи. Невід’ємним об’єктом газотранспортної системи 

є газоперекачувальні агрегати (ГПА), показники надійності яких повинні постійно 

підтримуватись на високому рівні

Для забезпечення безвідмовної 

роботи основного обладнання 

компресорних станцій (КС) у тех-

нічно справному стані проводиться його 

діагностика. Відповідно до рекомендацій 

[1] необхідно проводити щорічний контр-

оль неруйнівними методами товщини стінок 

вхідних, вихідних і дренажних трубопрово-

дів в ерозійнонебезпечних місцях (трійники, 

відводи та інші з’єднувальні деталі) техноло-

гічних трубопроводів КС, апаратів очищеня 

та повітряного охолодження природного 

газу [1].

Технічна діагностика основного обладнання 

КС проводиться з метою: 

- виявлення пошкоджень або дефектів на 

початкових стадіях їх розвитку;

- оцінювання можливості та доцільності 

подальшої експлуатації обладнання з ураху-

ванням його прогнозованого технічного стану 

з виявленими дефектами. Оптимізація режимів 

роботи агрегату, що дозволить його безпеч-

ну експлуатацію з виявленими дефектами до 

моменту виводу його в плановий ремонт; 

- організації обслуговування та ремонту за 

технічним станом (взамін виконання регла-

ментних робіт), забезпечення підготовки і вико-

нання якісного ремонту. 

Успішне виконання наведених вище завдань 

залежить від досконалості застосованих мето-

дів діагностування. У зв’язку з цим, авторами 

визначено задачу досліджень, яка полягає в 

аналізі існуючих методів діагностування осно-

вного обладнання компресорних станцій та 

визначенні подальших напрямків їх розвитку. 

Для цього було розроблено класифікацію існу-

ючих методів діагностування основного облад-

нання компресорних станцій, подану нижче. 

Авторами передбачається, що детальний 

аналіз існуючих методів діагностування осно-

вного обладнання компресорних станцій (див. 

рисунок) дасть можливість визначити скритий 

потенціал їхнього розвитку. 

Таким чином, запропоновано класифікацію, 

за якою усі методи діагностування основного 

обладнання компресорних станцій можна поді-

лити на параметричну діагностику, діагностику 

на агрегаті, що не працює, і розбірну діагнос-

тику. Згідно з такою класифікацією щодо ГПА в 

поняття параметричної діагностики включають-

ся усі методи діагностування технічного стану 

та зміни параметрів працюючого агрегату. Тоді 

параметрична діагностика поділяється на: тер-

могазодинамічну, віброакустичну та трибодіаг-

ностику. Перевагами параметричної діагности-

ки є можливість оцінки технічного стану ГПА 

без його зупинки та розбирання. Розглянемо 

детальніше кожний метод діагностування.

Термогазодинамічний. Діагностика за 

термогазодинамічними параметрами – один із 

найбільш розвинених напрямків параметрич-

ної діагностики. Методи термогазодинамічної 

діагностики ГПА можуть бути загальними і 

конкретними. Використання конкретних мето-

дів, пов’язаних із визначенням відносної зміни 

параметрів технічного стану ГПА, дає змогу 

виявити темп зміни стану ГПА, його техно-

логічних та паливно-енергетичних показників, 

продуктивності, потужності, витрати паливного 

газу тощо, визначити з відомим наближенням 

середньостатистичне значення параметрів 

стану парку ГПА. Використання загальних мето-

дів дає можливість перейти до визначення 

абсолютних величин технологічних показників 

ГПА, необхідних для побудови системи плано-

во-попереджувальних ремонтів, планування та 

прогнозування роботи агрегатів та КС в цілому. 

Без них неможливо побудувати комплексну 

автоматизовану систему діагностики газотур-

бінних ГПА. Залежно від структури представ-

лення об’єкта методи термогазодинамічної 

діагностики можуть бути інтегральними, що 

розглядають агрегат в цілому, та диференціаль-

ними, що розглядають кожний елемент агрега-

І. В. Кузьо
докт. техн. наук
Ю. П. Шоловій
канд. техн. наук
НУ «Львівська політехніка»
О. Р. Флюнт 
ВРТП «Укргазенергосервіс»
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умовами монтажу та експлуатації мають при-

близно однакові допустимі значення вібрації 

у разі досягнення граничного стану [2—7]. 

Недоліком цього методу є наявність пружних 

і демпферних елементів в опорах роторів, що 

заважає вчасно виявити дефекти, які зумов-

люють незначне збільшення дисбалансу. На 

сучасному етапі оцінювання технічного стану 

ГПА як доповнення до вібродіагностики роз-

вивається акустичний метод. Критерієм техніч-

ного стану об’єкта є рівень шуму, його спектр, 

тенденція зміни як за спектром, так і за рівнем 

шуму.

Трибодіагностика. Трибодіагностика – оці-

нювання технічного стану опор роторів, при-

водів та інших пар тертя за критерієм накопи-

чення продуктів зносу в маслі, що ґрунтується 

на аналізі відпрацьованого у вузлах агрегату 

масла. Процес руйнування деталей у парах 

тертя переважно починається з руйнування 

поверхневого шару матеріалу під дією висо-

ких динамічних навантажень і проявляєть-

ся у вигляді відривання частинок матеріалу. 

Продукти зношування виносяться маслом з 

місць руйнування. Їх поява та накопичення 

в маслосистемі сигналізує про виникнення 

несправності. Для контролю технічного стану 

деталей, що омиваються маслом, використову-

ють різні методи [7]:

- полярографічний;

- калометричний;

- хімічний;

- механічний з відцентрофугуванням та філь-

трацією;

- метод «плями», що ґрунтується на зміні 

оптичної густини масла;

- спектрометричний.

Найбільш перспективним вважається 

спектрометричний метод, який характери-

зується високою точністю та чутливістю. За 

спектрометричним методом пробу масла спа-

люють у спеціальному пристрої, отримуючи 

спектр. Використовуючи отриманий спектр, 

визначають концентрацію в ньому того чи 

іншого складового елемента матеріалу пар 

тертя, за величиною якої оцінюють серед-

ню величину зношування відповідної деталі. 

Спектрометри дають змогу визначити вміст 

до 64 елементів домішок і маси частинок 

до 0,05 мг [7]. Оцінювання технічного стану 

за критерієм накопичення продуктів зносу в 

маслі ускладнюється тим, що крім часток мате-

ріалу, які потрапляють у масло в результаті 

руйнування деталей, масло містить і продукти 

нормального зносу, сумарну кількість зно-

шуваних деталей, виготовлених з однакових 

конструкційних матеріалів. Окрім цього, най-

частіше конструкція ГПА передбачає омиван-

ня маслом з одного загального маслобаку 

пар тертя газотурбінної установки (ГТУ) і від-

центрового нагнітача (ВЦН). Тому важко визна-

чити, руйнується пара тертя ГТУ чи ВЦН. На 

зупиненому ГПА для оцінювання його техніч-

ного стану використовують візуальні методи 

з застосуванням оптичних приладів, методи і 

прилади радіографічного контролю, методи 

«свідка», де критерієм стану ГПА є відсутність 

або наявність виявлених пошкоджень на спе-

ціально вбудованих діагностичних елемен-

тах. Для оцінювання технічного стану ГПА у 

розкритому положенні застосовують також 

візуально-оптичний, струмовихровий та уль-

тразвуковий методи. Як свідчить накопичений 

досвід в області проведення діагностування 

основного обладнання компресорних станцій 

[2-7] найбільш відповідальним етапом є оці-

нювання доцільності подальшої експлуатації з 

урахуванням можливості безвідмовної роботи 

досліджуваного об’єкта. У зв’язку з цим авто-

рами було розроблено ймовірну математич-

ну модель безвідмовної роботи основного 

обладнання компресорних станцій, яку пред-

ставлено нижче. 

 де: R, Z — число обслуговуючого персоналу 

і резервних ГПА; G ? число агрегатів в групі 

за послідовно-паралельного включення; a, b ? 

число ГПА в плановому ремонті і в ремонті за 

результатами діагностики; Т
пл

 — міжремонтний 

період під час реалізації планово-попереджу-

вальних заходів; Т
то

 — термін служби агрегату 

до ремонту; Т
р пл

, Т
р то

 — тривалість ремонту (чи 

заміни) у процесі планово-попереджувальних 

заходів. 

Отримана математична модель на підставі 

прийнятих технічних рішень в ході проведен-

ня діагностики дає можливість передбачити 

ймовірність безвідмовної роботи основного 

обладнання компресорних станцій та визначи-

ти найбільш оптимальний технологічний спосіб 

діагностування. 

Висновок. Аналіз описаних методів та кри-

теріїв оцінювання технічного стану ГПА пока-

зує, що застосування одного окремого взятого 

методу не дає повної картини технічного стану. 

Кожен із методів дає змогу виявити дефекти, 

несправності лише одного чи кількох вузлів, 

агрегатів, елементів або однорідні за похо-

дженням і природою дефекти. Для виявлення 

неоднорідних дефектів, руйнувань, пошко-

джень потрібно застосовувати декілька методів 

одночасно або розробити новий комплексний 

метод діагностики основного обладнання 

компресорних станцій. Слід зазаначити, що 

з перелічених методів найбільш ефективним 

є використання методу комплексних параме-

тричних критеріїв та метод оцінювання техніч-

ного стану за рівнем вібрації. Крім того, автора-

ми було запропоновано спільну для всіх існу-

ючих методів математичну модель розрахунку 

безвідмовної роботи основного обладнання 

компресорних станцій. 
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Одними з найбільш поширених коге-

нераційних та енергогенеруючих 

машин, які використовуються для 

автономного забезпечення енергетичними 

ресурсами відповідальних об’єктів нафтога-

зової промисловості є машини на базі двигу-

нів внутрішнього згорання. Основним видом 

палива, який вони використовують, є бензи-

ни, дизельне паливо, які є продуктами пере-

робки нафти. Однак під час згоряння пали-

ва ці продукти безповоротно втрачаються, 

оскільки високомолекулярні вуглеводні, що 

їх складають, перетворюються на вуглекис-

лий газ та воду і ці процеси є незворотними. 

Тому нафтопродукти є невідновлюваними і їх 

запаси у світі постійно зменшуються. За про-

гнозами ЮНЕСКО запаси розвіданої нафти 

будуть вичерпані до 2050 року, а з урахуван-

ням удосконалення розвідки нових та інтен-

сифікації видобутку занедбаних родовищ – до 

2070 року. Перехід на газове паливо теж не 

дає змоги розв’язати цю проблему, оскільки 

запаси газу також невідворотно зменшують-

ся, хоч і дозволяють подовжити строки до 

повної його витрати, відповідно до 2070 і до 

2100 років.

Вичерпність традиційних видів палива при-

звела до пошуку шляхів його заміни. Оскільки 

ця потреба є неминучою і визначена лише 

періодом часу у кілька десятків років, тому така 

робота є актуальною та важливою і ведеться 

в багатьох країнах світу. В Україні вона теж 

ведеться, але потребує інтенсифікації, оскільки 

значних результатів в цій сфері, окрім вирощу-

вання ріпака та виробництва з нього дизельно-

го палива, все ще не отримано. Тому головною 

метою даної роботи є аналіз можливостей роз-

витку нетрадиційної енергетики та її впливу на 

розробку майбутніх поколінь когенераційних 

та енергогенеруючих машин на базі двигунів 

внутрішньго згорання. 

Наукову новизну даної роботи складає 

пошук найбільш перспективних шляхів розви-

тку проектування основного вузла когенера-

ційних та енергогенеруючих машин —  ДВЗ в 

умовах вичерпності традиційних і переходу до 

відновлюваних видів палива і нетрадиційної 

енергетики. Дані задачі мають велике практич-

не значення, оскільки потреби їх вирішення 

постійно ростуть.

Нині подолати безперервно зростаючу 

загрозу вичерпності джерел нафтових і газових 

енергоносіїв та забезпечити швидкий перехід 

до впровадження енергозберігаючих техноло-

гій у виробничий процес нафтогазової промис-

ловості можливо трьома основними шляхами:

- створенням високоефективних і високо-

економічних хіміко-фізичних процесів синтезу 

високомолекулярних вуглеводнів з простих 

вихідних продуктів – вуглецю і водню, подібних 

природному процесу фотосинтезу;
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- поступовим зменшенням витрат нафто-

вого і газового палива та заміною їх іншими 

видами, з яких найбільш перспективними вва-

жаються відновлювані палива;

- використанням інших (нетрадиційних) від-

новлюваних джерел енергії.

Перший шлях поки що занадто складний 

і дорогий, хоч вже розроблені досить прості 

технічні способи перетворення на бензин різ-

них відходів з високомолекулярних вуглевод-

нів, в т. ч. – гумових автомобільних покришок, 

пластикових бляшанок та їм подібних відходів. 

Однак початкові продукти цих відходів – теж 

створені з нафти чи газу, тому цей шлях веде 

лише до їх економії, а головне – до поліпшен-

ня екології, що робить його перспективним 

за будь-яких інших умов, але обновлювано-

го обороту цих продуктів недостатньо навіть 

для поновлення випуску початкових виробів з 

нафти чи газу, оскільки потреби суспільства в 

них теж постійно зростають.

Виходячи з цього, потенційна можливість 

високоекономічної технічної реалізації синтезу 

високоорганічних палив з простих вихідних 

продуктів – вуглецю та водню, існує і розро-

бляється як перспектива, хоч поки що досить 

віддаленого майбутнього, а на сучасному етапі 

вона дуже складна і витратна.

Другий шлях активно розвивається за раху-

нок:

1. Удосконалення бензинових та 

дизельних двигунів, насамперед – камер зго-

ряння і циліндрів, систем спалювання і впор-

скування палива. Але вони вже підійшли до 

меж своїх можливостей, тому потребують вели-

ких економічних витрат і копіткої інженерної 

праці. Поліпшити їх може лише розвиток науко-

во-технічного прогресу і прогресивні наукові 

відкриття та винаходи (що є складним для 

передбачення розумовим процесом створен-

ня нового науково-технічного продукту). Однак 

цей шлях не дає можливості повністю відмо-

витися від використання нафти і газу, що не 

дає змоги розв’язати цю проблему у повному 

обсязі, тому в даній роботі він не розглядається.

2. Переходу на інші види палива, в т. ч. 

газове [1], водно-вугільне [2] та їм подібні. Якщо 

перехід на газове паливо здійснюється вже 

довгий час і є досить успішним [1], то викорис-

тання вугілля – ще тільки в початкові фазі [2]. 

Однак запаси газу і вугілля теж є вичерпними, 

хоч вугілля вистачить на значно більший строк 

(200–300 років), ніж газу (до 100 років), але його 

видобування значно складніше і небезпечніше, 

ніж видобування нафти чи газу і в міру вичерп-

ності вугільних копалень ця небезпека буде 

збільшуватися. Окрім цього недоліку, двигуни і 

системи подачі водно-вугільної паливної суміші 

є складнішими, ніж під час використання газу 

і палива з нафти, а також можливе випадіння 

вугілля в осад у процесі подавання і особли-

во – зберігання та спалювання. Таким чином, 

потрібен пошук можливостей використання 

інших видів палива, що є головним завданням 

цієї роботи.

3. Переходу на поновлювані види 

палив, що отримані з рослин (насіння ріпака, 

соняшника, сої та інших маслянистих культур 

або цукрового буряка, очерету та інших про-

дуктів, що перероблюються у спирти), або з 

відходів рослин (соломи, стовбурів рослин, 

деревини), або з відходів тваринництва і його 

життєдіяльності (біологічні гази, та ін. [3, 4]).

Більш перспективним паливом для ДВЗ 

може бути водень [6, 7], отримуваний найбільш 

простим і технічно доступним шляхом – елек-

тролізом з води. Однак сьогоднішні затрати 

електроенергії на електроліз дуже великі, а 

отримувана під час спалювання водню енергія 

значно менша тієї, що витрачена за два етапи: 

1) вироблення електроенергії, 2) електроліз. На 

кожному з них є свої втрати, що знижують ККД 

системи, тому економічно доцільніше паливо 

для електростанцій, що йде на вироблення 

електроенергії для електролізу, використову-

вати напряму – спалюванням у двигунах.

Третій шлях – перехід до інших нетрадицій-

них відновлюваних джерел енергії – пов’язаний 

з використанням: сонячної енергетики, вітро-

енергетики і гідроенергетики, як енергії хвиль, 

та сполучення усіх перелічених вище видів.

Сонячна енергетика знайшла широке засто-

сування на суходолі, однак має невеликі пито-

мі потужності у теплообмінному варіанті, що 

обумовлено низьким ККД (<6%), однак пряме 

використання нагрітого сонцем теплоносія 

можливе лише для побутових потреб, а не 

на транспорті. У фотодіодному електричному 

виконанні – ККД зростає до 10—15% і утво-

рюється електрична енергія, що може засто-

совуватися на транспорті, але такі установки 

дуже дорогі і чутливі до дії атмосфери, води і 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Типове газотранспортне судно, яке використовує мазут як моторне паливо

Рис. 1. Варіанти розміщення на газотранспортних суднах гравітаційних гідрохвильових електрогенераторів та схеми їх принципової роботи
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повітря. Окрім того, обмеження їх використан-

ня пов’язані з темною частиною доби, в той час, 

як для хвиль та вітру вони менш дійові. Таким 

чином, сонячна енергетика не може повністю 

замінити традиційні ДВЗ на транспорті, тому 

далі не розглядається в даній роботі, але вона 

може бути рекомендована як додатковий вид 

енергетики у комбінації з вітровою чи гідро-

хвильовою. 

Вітровій енергетиці в сучасних умовах 

приділяється велика увага, оскільки цей 

напрямок вважається найбільш прогресив-

ним на суходолі, де вітрові енергетичні уста-

новки знайшли широке використання. Однак 

їхній ККД під час вироблення електричної 

енергії становить лише 25%, а використання 

лопатевих вітрогенераторів доцільне лише 

для стаціонарних установок, оскільки їх 

потужність потребує великих розмірів лопат-

ній вітряка (1 тис. кВт≈10 м), що утруднює їх 

застосування, і для реальних потреб людини 

потребує великої кількості вітряків та без-

людних площин для їх розміщення, оскільки 

мерехтіння лопатній шкідливе для здоров’я, 

може викликати епілепсію та інші розлади 

психіки, пов’язані з гіперзвуками. Роторні і 

карусельні вітрові електроенергетичні уста-

новки більш важкі і витратні, а вироблювані 

ними потужності теж недостатні для заміни 

ними ДВЗ на транспорті. Спільним недоліком 

усіх перелічених вище вітроенергетичних 

систем є можливість їх пошкодження вітром 

великої сили і перерви в їх роботі у випадку 

відсутності вітру, тому вони вимагають нако-

пичувальних енергетичних систем.

Найбільші питомі потужності для наведе-

них вище видів енергетики дає гідрохвильова 

енергетика на основі використання механічної 

енергії поступального або піднімального руху 

хвиль, які далі механічними системами пере-

творюються в обертальний рух електрогене-

раторів. Такі гідрохвильові генератори можуть 

встановлюватися у прибережній зоні, однак 

механічна частина знижує ККД в усіх відомих 

енергетичних установках до 25—35%, і є чут-

ливою до дії великих хвиль (фактично вони 

працюють до першого великого шторму), а 

збільшення її міцності зменшує нижній поріг 

чутливості до хвиль і до умов вироблення елек-

тричної енергії.

Проведений аналіз показав, що усі відомі 

шляхи переходу до нетрадиційних палив, які 

можуть вживатися у ДВЗ замість палив з нафти і 

газу, та використання усіх нетрадиційних видів 

енергетики не дають змоги повністю розв’язати 

проблеми у цій сфері, тому потрібен пошук 

нових технічних рішень.

В основу нового напрямку переходу від 

традиційних до нетрадиційних систем авто-

номного забезпечення енергетичними ресур-

сами відповідальних об’єктів нафтогазової 

промисловості покладено винахід, захищений 

патентом Російської Федерації № 2396673 [8]. 

Головною відмінністю запропонованих в ньому 

гідрохвильових електрогенераторів від відо-

мих є відсутність механічної частини для пере-

творення руху хвиль у обертання статора чи 

ротора, що спрощує їх конструкцію і сприяє 

росту ККД до 75—85%, а також забезпечує 

підвищення надійності і довговічності такої сис-

теми.

Такі генератори 4 (рис. 1а) мають гравіта-

ційний принцип дії і виробляють електричний 

струм під час хитання вільно підвішеного ста-

тично неврівноваженого статора 2, що має 

строгу орієнтацію P до центру Землі, за рахунок 

зсуву е його центру мас Ом відносно центру Ов 

ротора 3, закріпленого своєю віссю на плаваю-

чому засобі 4, при його нахилах хвилями на кут 

±α. Відносне хитання обмоток статора і ротора, 

що утворюють електричний струм, веде до 

появи в них ЕРС та вироблення електричного 

струму.

Аналогічні дії можливі під час закріплення 

на плавзасобі 4 статора 2 генератора 1 та підві-

шуванні вантажу 5 до ротора 3 (рис. 1б). 

У патенті Російської Федерації № 2396673 

[8] запропоновано також інші варіанти вико-

нання гідрохвильових електрогенераторів та 

схеми їх установки на плавзасобах. Робота 

генераторів можлива за найменшого коливан-

ня хвиль, починаючи з одного балу, і далі їхня 

потужність зростає пропорційно силі коли-

вання хвиль. 
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Найбільша питома 

потужність виробництва 

енергетичних ресурсів 

для газотранспортних 

суден може бути 

згенерована за рахунок 

використання механічної 

енергії поступального 

або піднімального руху 

морських хвиль, які за 

допомогою механічних 

систем перетворюються 

в обертальний рух 

електрогенераторів

Газотранспортне судно нового покоління, яке використовує комбінацію мазуту і СПГ 
як моторне паливо
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Світові інфраструктурні проекти 
в галузі трубопровідного 
транспорту газу
Проведено аналіз реалізації інфраструктурних проектів у галузі трубопровідного транспорту 

газу, який свідчить про зростання значення магістральних газопроводів у світовому контексті 

транспортування блакитного палива. На кінець 2013 року, за даними аналітичних агентств, 

у всьому світі знаходиться на різних стадіях будівництва більше 50 тис. км магістральних 

газопроводів, ще 135 тис. км газогонів на стадії проектування

Для більш ефективного аналізу останніх 

світових тенденцій у сфері трубопровідного 

транспорту газу було виділено сім регіо-

нів з подальшим розмежуванням протяж-

ності запроектованих газопроводів: Північна 

Америка (67 290 км); Південна, Центральна 

Америка і Карибський басейн (19 780 км); 

Африка (12 870 км); Азійсько-Тихоокеанський 

регіон (54 410 км); Східна Європа та СНД 

(16 690 км); Середній Схід (12 540 км); Західна 

Європа та ЄС (4 453 км).

Розглянемо кожен регіон окремо.

Північна Америка

У США одним із стимулів для будівництва 

нових трубопроводів є зростання видобутку 

сланцевого газу. Зокрема, до листопада 2015 

року планується побудувати 402 км трубо-

проводу великого діаметра для забезпечен-

ня транспорту збільшених обсягів видобутку 

сланцевого газу на північному сході штату 

Огайо.

Велика частка в будівництві газопроводів 

відводиться трубопроводам для транспор-

ту газоконденсатних рідин. Зокрема, вели-

кий обсяг будівництва заплановано у штатах 

Техас і Колорадо для зв’язку великих районів 

видобутку сланцевого газу, як Eagle Ford в 

Техасі, з газопереробними заводами. Загалом 

заплановано будівництво більше 965 км тру-

бопроводів різних діаметрів. Одним з клю-

чових гравців у регіоні є компанія Enterprise 

Products Partners, що займається будівни-

цтвом трубопроводів і переробних заводів.

Компанія Williams Partners отримала дозвіл 

на продовження трубопроводу Transco з 

метою збільшення обсягу транспорту газу на 

північний схід США. Зокрема буде побудова-

но 20 км трубопроводів в штатах Нью-Джерсі 

і Пенсільванія, а також потужна компресорна 

станція в окрузі Ессекс, Нью-Джерсі. Проект 

вартістю 341 млн дол планується завершити 

в листопаді цього року.

На тлі буму видобутку сланцевого газу 

також зростає і видобуток нафти, що сти-

мулює будівництво нових нафтопроводів. 

Лідери зростання видобутку нафти – штати 

Техас і Північна Дакота.

Канада сконцентрувала зусилля на будів-

ництві 1 897 км трубопроводу Keystone XL, 

М. Л. Білявський
канд. техн. наук
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Магістральний газопровід, яким транспортується паливо 
з Аляски в центральну частину США
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який з’єднає Хардсіті в провінції Альберта з 

містом Стіл Сіті в штаті Небраска, США. Проект 

очікує підписання у президента до кінця пер-

шого кварталу поточного року, оскільки тру-

бопровід перетинає кордон Канади і США.

Компанія TransCanada активна в Мексиці, 

де її дочірня компанія Transportadora de Gas 

Natural del Noroeste побудує і буде експлуату-

вати 414-кілометровий газопровід El Oro-to-

Mazatlan. За планом будівництво завершить-

ся в 2016 році, а загальна вартість проекту 

становитиме 400 млн дол. Робота компанії в 

Мексиці буде тривати й далі завдяки 25-річ-

ним угодам з транспорту газу, підписаним з 

урядом Мексики.

Мексиканська компанія Sempra отри-

мала контракт від уряду на спорудження 

та експлуатацію газопроводу довжиною 

820 км. Сума контракту складе 1 млрд дол. 

Газопровід з’єднається з газотранспортною 

системою США в штаті Арізона і поставляти-

ме природний газ для двох електростанцій 

до кінця 2014 року. Другий сегмент цього 

газопроводу довжиною 306 км планується 

побудувати в 2016 році.

Південна, Центральна 
Америка і країни Карибського 
басейну

У цьому регіоні ключова роль відводиться 

Бразилії. Технологія переробки, зберігання 

і відвантаження горючих копалин на воді 

відіграє все більшу роль під час видобування 

вуглеводнів в морі. Бразильська національна 

нафтова компанія Petrobras інвестує в цю 

технологію величезні гроші. Бразильський 

флот суден, оснащених за такою технологією, 

налічував 32 одиниці до кінця 2011 року і 

може подвоїтися до 2017 року.

Також Petrobras займається будівництвом 

трубопроводів на підтримку даної техноло-

гії. Наприклад, контракт з компанією Saipem 

передбачає будівництво секції підводного 

газопроводу довжиною 55 км, який з’єднає 

плавучий пункт переробки, зберігання і від-

вантаження (ППЗВ) Guara з підводною скла-

дальною системою родовища Лула. Друга 

секція довжиною в 22,5 км з’єднає те ж родо-

вище із ППЗВ Лула Північний схід.

В Аргентині національна паливна ком-

панія YPF SA звернулася за допомогою в 

розробці потенційно великих покладів слан-

цевого газу до норвезької Statoil. За деякими 

даними поклади сланцевого газу в Аргентині 

треті за обсягом в світі.

Компанія Saipem підписала контракт з 

венесуельською Venezuela’s PDVSA Petroleo 

SA на спорудження експортного газопрово-

ду Dragon-CIGMA, який стане частиною сис-

теми Delta Caribe Oriental. Компанія прокладе 

підводний газопровід довжиною 110 км, який 

з’єднає видобувну платформу Dragon з комп-

лексом CIGMA в затоці Паріа.

У південному Перу ведуться роботи 

з будівництва газопроводу South Andean. 

Газопровід буде прокладено від родовища 

Камісеа в Куско і пройде через міста Пуно, 

Процес будівництва магістрального газопроводу в Північній Африці

Укладання газогону в Південній Америці

Зварювання золотого стику магістрального газопроводу, що з’єднає Іран та Пакистан 
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Арекуіпа, Матарані, Іло з можливим продо-

вженням до міста Танка. Вартість проекту 

оцінюється в 3 млрд дол, а будівництво займе 

три роки.

Біля берегів Тринідаду компанія Technip 

на замовлення EPCI і BG International займеть-

ся розробкою родовища Starfish. Обсяг робіт 

передбачає обслуговування видобувної плат-

форми, а також прокладання в цілому 22,5 км 

трубопроводу по морському дну з системами 

збору палива. Роботи повинні завершитися 

до середини 2014 року.

Азійсько-тихоокеанський 
регіон

У цьому регіоні є низка проектів, що 

передбачають будівництво трубопроводів 

значної довжини. У Китаї наближається до 

завершення будівництво третього газопро-

воду «Схід – Захід» China National Petroleum 

Corporation загальною довжиною 7 377 км. 

Система буде складатися з одного магістраль-

ного газопроводу, восьми відгалужень, трьох 

сховищ газу та LNG-станції. Розрахунковий 

тиск у газопроводі — 10—12 МПа, про-

пускна спроможність – 30 млрд м3 за рік. 

Закінчення робіт заплановано на 2015 рік. 

Трубопровід з’єднається з лінією С газопро-

воду «Центральна Азія – Китай», який також 

будується. Лінія С довжиною 530 км пройде 

по території Узбекистану і збільшить потуж-

ність газопроводу «Центральна Азія – Китай» 

до 55 млрд м3 за рік.

В Індії ведуться переговори про придбан-

ня компанією Indian Oil Corporation (IOC) 30% 

частки в проекті державної газової компанії 

Gail з будівництва 1550 км газопроводу з 

міста Сурат в штаті Гуджарат до міста Парадіп 

в штаті Одіші. Gail отримала дозвіл на будів-

ництво газопроводу, що сполучає східне і 

західне узбережжя, в квітні 2012 року. Після 

підписання документів будівництво займе 

три роки.

ІОС також планує будівництво 2000 км 

нафто- і продуктопроводів.

Gail займається будівництвом трубо-

проводу «Кочин – Куттанад – Бангалор – 

Мангалор». Будівництво розпочато у 2012 

році. У поточному році планується побудува-

ти 720 км в рамках даного проекту.

У В’єтнамі консорціум Chevron, 

PetroVietnam Gas, Mitsui Oil Exploration, і PTT 

Exploration & Production Public Co. Ltd. планує 

будівництво газопроводу О Мон довжиною 

400 км для постачання однойменної елек-

тростанції. Вартість проекту оцінюється в 7 

млрд дол.

Австралія

Тут зусилля зосереджено на LNG. Сім 

об’єктів будуються, заплановано будівни-

цтво ще шістьох. 

Проект Тhe Queensland Curtis LNG 

(QCLNG), розроблений QGC і є таким, що 

повністю належить BG Group, — перший у 

світі проект з перетворення вугільного газу 

в LNG. Проект знаходиться на стадії будівни-

Новозбудована газовимірювальна станція в Китаї

Зварювальні роботи на одному з розподільних газопроводів Індії Зварювальні роботи на одному з розподільних газопроводів Індії 

Будівництво газотранспортної інфраструктури в АргентиніБудівництво газотранспортної інфраструктури в Аргентині
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цтва з 2010 року, а перші вуглеводні підуть 

на експорт вже в 2014 році.

Цей масштабний проект передбачає 

збільшення видобутку вугільного газу в 

Квінсленді, будівництво 540-кілометрової 

мережі газопроводів, що з’єднує родовища 

з містом Гладстон, та будівництво заводу зі 

скраплення газу на острові Кертіс. Проект 

передбачає залучення 20,4 млрд дол інвес-

тицій.

Shell починає будівництво плавучо-

го заводу з виробництва LNG під назвою 

Prelude. Об’єкт будується на верфях Samsung 

Heavy Industries ‘Geoje в Південній Кореї. 

Після закінчення будівництва він буде від-

буксований і розміщений в 200 км від бере-

гів Австралії і буде з’єднаний з видобувними 

об’єктами. З розмірами 488 на 74 метри і 

водотоннажністю 600 тис. тонн Prelude стане 

найбільшим об’єктом такого типу в світі.

Африка

Із збільшенням видобутку природного 

газу в країнах Африки планується будівни-

цтво низки газопроводів, що дасть змогу 

значно збільшити експорт природного газу 

на європейські ринки.

Танзанія оголосила про початок будівни-

цтва газопроводу Mnazi Bay to Dar es Salaam 

протяжністю 530 км, який транспортуватиме 

газ в район Дар ес Салаас і забезпечить 

газифікацію великих житлових і промисло-

вих об’єктів. Орієнтовний час побудови – 18 

місяців.

Східна Європа і СНД

Головна новина в регіоні – довгоочі-

куваний початок будівництва трубопро-

воду «Південний потік» поблизу Анапи в 

Краснодарському краї Росії. Газопровід 

довжиною 2 398 км перетне Чорне море і 

доставлятиме газ з Росії в Сербію, Угорщину, 

Словенію та Італію. Чорноморська секція 

по довжині перевищить 900 км, а проектна 

потужність складе 3 млрд м3.

Для наповнення Південного потоку газо-

транспортна система Росії наростить 2 446 км 

трубопроводів і 10 компресорних станцій. 

Цей проект називається «Південний кори-

дор» і буде втілений в життя у два етапи до 

2019 року.

Крім диверсифікації шляхів постачання 

газу до ЄС Росія приділяє увагу розвитку 

азійських ринків. Газпром оголосив програ-

му розробки родовищ природного газу в 

Східному Сибіру вартістю 38 млрд дол і будів-

ництво трубопроводу до Владивостока. На 

будівництво газопроводу планується залучи-

ти 2,5 млрд дол. Решту 13,7 млрд дол підуть 

безпосередньо на розробку родовищ.

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» проводить комплек-

сну модернізацію секції магістрального газо-

проводу «Уренгой – Помари – Ужгород», яким 

транспортується російський газ до Європи. 

Роботи включають заміну та ізоляцію труб, 

модернізацію та реконструкцію компресор-

них станцій. Вартість першої стадії модер-

нізації, яка триватиме три роки, становить 

539 млн дол. Загальна вартість відновлення 

ГТС України оцінюється в 6,5 млрд дол. А 

завершення всіх робіт планується в 2020 році.

Середній Схід

У цьому регіоні більша увага приділя-

ється будівництву нафтопроводів. Роботи 

ведуться в основному в ОАЕ і Саудівській 

Аравії. Наприклад, в Саудівській Аравії від-

новив роботу нафтопровід IPSA, побудова-

ний Іраком. В Іраку південнокорейська ком-

панія KOGAS отримала контракт сумою в 

127,5 млн дол на будівництво газопроводу 

довжиною 110 км, який з’єднає міста Кіркук 

і Бейджи. Лінії будуть використані для тран-

спорту скрапленого та сухого газу, а будівни-

цтво планується закінчити до кінця 2014 року.

Західна Європа і ЄС

У Європі велика увага приділяється 

обговоренню питання можливого будів-

ництва так званого Південного коридору 

для прямих поставок природного газу з 

Азербайджану. Будівництво такого об’єкту 

могло б зменшити залежність від поставок 

з Росії.

Польський газотранспортний оператор 

Gaz-System має ряд планів, що включа-

ють будівництво трубопроводу Польща-

Словаччина, який об’єднає газотранспортні 

системи двох країн, а також розширення 

газопроводу Польща-Чехія. Європейська 

комісія бере участь у фінансуванні та роз-

робці цих проектів.

Також у Gaz-System є проекти, що 

очікують затвердження. До них нале-

жать: 130-кілометровий трубопровід 

Zdzieszowice-Wrocław, 50-кілометро-

вий трубопровід Skoczów-Oświęcim, 

190-кілометровий трубопровід Szczecin-

Lwówek, 177-кілометровий трубопровід 

Rembelszczyzna-Gustorzyn, 165-мильний 

трубопровід Szczecin-Gdańsk, 170-кіломе-

тровий трубопровід Gustorzyn-Odolanów, 

65-кілометровий трубопровід Polkowice-

Żary і 100-кілометровий трубопровід 

Strachocina-Pogórska.

Вагомий проект, котрий очікує фіналь-

ного рішення, стосується розвитку газо-

вої інфраструктури в Норвезькому морі. 

Проект включає будівництво 500 км тру-

бопроводів для збору природного газу з 

родовищ ААСТ Ханстеен, Ліннорм та інших 

точок в Норвезькому морі і подальшої 

доставки цього газу в західну Норвегію. 11 

нафтогазових компаній готові фінансувати 

проект, керувати яким буде Statoil. Старт 

проекту заплановано на 2016 рік. 
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На початку 50-х років після введен-

ня в дію перших магістральних 

газопроводів «Саратов – Москва», 

«Дашава – Київ – Брянськ – Москва» розпо-

чалось інтенсивне використання природно-

го газу промисловістю колишнього СРСР. У 

той же час постала проблема, пов’язана з 

виникненням в газопроводах газогідратних 

пробок, які знижували пропускну здатність, 

а іноді ставали причиною закупорювання 

трубопроводів, що призводило до повного 

припинення постачання газу для функціону-

вання енергетичної галузі, промисловості, 

комунального господарства тощо. 

Як приклад, наймасштабніша аварія, 

пов’язана з припиненням постачання газу, 

відбулась на газопроводі «Саратов – Москва», 

введеному в експлуатацію 11 червня 1946 

року. Через три місяці експлуатації цього 

газопроводу постачання газу в Москву при-

зупинилося. Виявилося, що під час запуску 

газу з високим тиском то на одній, то на іншій 

ділянці траси в трубопроводі створювали-

ся кристалогідрати або, як їх тоді називали, 

гідратні пробки. Перетворюючись у снігову 

масу, вони поступово закупорювали деякі 

ділянки труби і потік газу призупинявся. 

Завдяки вченим, які розкрили причини 

утворення пробок та інших несправностей, 

було обрано метод закачування в трубопро-

від спирту або метанолу. Враховуючи, що тру-

бопровід був закопаний в землю на глибину 

2,5 м, для виявлення контурів льодових зато-

рів доводилось вручну відкопувати трубу, 

просверлювати отвори в трубі та закачувати 

в ці ділянки метанол. Часто контури були 

завдовжки до одного кілометра. 

Збій постачання газу в Москву став темою 

розгляду уряду. Як результат, 9 грудня 1946 

року Й. Сталіним було підписано спеціальну 

Постанову Уряду СРСР «О мерах по обеспе-

чению подачи газа в Москву по газопроводу 

«Саратов – Москва», в якій було названо 

«конкретних» винуватців аварії та окреслено 

технічні та організаційні заходи з ліквідації 

аварії та розвитку газової галузі в майбут-

ньому. В серпні 1947 року було повністю 

ліквідовано наслідки аварії та відновлено 

газопостачання. 

Гідратні утворення і умови їх виникнення 

науці на той час були не повністю відоми-

ми. Тому боролися з наслідками, а причини 

їхнього виникнення стали відомі пізніше. 

Але не всі пам’ятають, що гідрат газу впер-

ше був отриманий Дж. Прістлі (1778) при 

барботажі SO
2
 через воду при температу-

рі, близькій до 0°С і атмосферного тиску. 

Описуючи отримані кристали, Прістлі не 

назвав їх гідратами. Через 33 роки, аналогіч-

ним шляхом Г. Деві отримав гідрат хлору, і він 

перший назвав отримані кристали гідратом 

(помилково багато його вважають автором 

відкриття гідратів).

У той час отримані результати не залучили 

уваги сучасників, і дослідження гідратів не 

отримали серйозного розвитку. У XVIII–XIX 

століттях було опубліковано всього 25 робіт 

16-ти авторів. Гідрати не знаходили вживан-

ня, їх дослідження розвивалися стихійно.

У 1934 р. Гаммершмідт (Hammershmidt) опу-

блікував результати обстеження газопроводів 

США, робота яких ускладнювалася формуван-

ням пробок в зимовий час. Передбачалося, що 

утворюються крижані пробки з конденсатної 

води. Спираючись на лабораторні досліджен-

ня, Гаммершмідт показав, що тверді проб-

ки складаються не з льоду, а з гідрата газу, 

що транспортується. Інтерес до газогідратів 

різко зріс. Потрібно було детально досліджу-

вати умови утворення газогідратів, створити 

ефективні засоби виключення ускладнень при 

транспорті. Подібні дослідження тривають до 

теперішнього часу.

Важливим етапом в історії досліджень 

газогідратів з’явилася робота акад. Нікітіна 

(1936), в якій він показав, що газогідрати є 

клатратнимі з’єднаннями, в яких молекули 

газу поміщені в окремі вічка, утворені моле-

кулами води за рахунок водневого зв’язку. 

Незабаром на основі структурного для рент-

гена аналізу були виявлені дві клатратниє 

структури кристалів: «I» і «II» (Stackelberg і 

ін., 1949-54), а через 45 років була виявлена і 

структура «Н» (Ripmeester, 1994).

До теперішнього часу виявлено більше 

десяти структур газогідратів, що існують при 

різному тиску і температурах. Значна части-

на нових структур виявлена групою учених 

Інституту неорганічної хімії Сибірського від-

ділення РАН.

Третій період в історії дослідження газо-

гідратів пов’язаний з відкриттям існування 

природних газогідратів, які грали одну з про-

відних ролей при формуванні планет, атмос-

фери і гідросфери Землі, але були не відомі. 

Ресурси природних газогідратів – джерело 

мінеральної енергії.

Перше припущення про існування газо-

гидратних покладів в районах вічної мерз-

лоти Канади в 1943 р. зробив Д. Катц, про-

фесор університету Мічігану, проте довести 

Газогідрати – альтернативне 
джерело енергії
Україна – держава, яка активно розвивається. Одночасно із промисловим розвитком зростає 

і потреба в енергоносіях. Автор переконаний, що розвиток газогідратних родовищ на шельфі 

Чорного моря дасть змогу нашій державі збільшити внутрішній видобуток блакитного палива

О. М. Сусак
канд. техн. наук
ІФНТУНГ
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їх наявність бурінням свердловин тоді не 

удалося. Повторно, в 1946 р. аналогічне при-

пущення було висловлене І.  Стрижем, про-

фесором Московського нафтового інституту 

ім. І. М. Губкіна, проте жодних доказів він не 

навів. Більш того, він висловив песимізм в 

доцільності їх освоєння.

Через 17 років, Юрієм Макогоном, після 

захисту дисертації по газогідратах і візи-

ту до Якутії, де в 1963 р. була пробурена 

Мархинська свердловина завглибшки 1850 

м-кодів, що розкрила розріз порід з темпера-

турою 0°С на глибині 1450 м-кодів, була також 

висловлена ідея про існування газогідратних 

скупчень в охолоджених пластах. Тоді реаль-

ність такої ідеї у багатьох викликала сумніви. 

Були потрібні докази можливості утворення 

гідратів в реальних пористих середовищах і 

формування газогідратних покладів.

Перші експериментальні дослідження 

умов утворення гідратів природного газу в 

пористому середовищі були виконані авто-

ром на кафедрі розробки газових родовищ 

МІНХіГП ім. І. М. Губкіна і опубліковані в 

журналі «Газова промисловість» [2]. Отримані 

результати переконливо показали можли-

вість утворення гідратів в пористих середо-

вищах, в реальних кернах і з’явилися обгрун-

туванням існування газогідратних покладів в 

надрах землі.

Результати експериментальних дослі-

джень освіти і розкладання гідратів в реаль-

них кернах доповіли на науковій конференції 

молодих нафтовиків в Москві в квітні 1965 р. і 

відмічені першою премією.

Потім чотири роки, після комплексної 

міжнародної експертизи і висновку Президії 

РАН, відповідно до Положення про відкрит-

тя і винаходи, Комітет у справах винаходів 

і відкриттів при Раді Міністрів СРСР вста-

новив, що громадяни СРСР Ю. Ф. Макогон, 

Ф. А. Требін, А. А. Трофімук, Н. В. Черський і 

В. Г. Васильев зробили відкриття, визначу-

ване такою формулою: «Експериментально 

встановлена раніше невідома властивість 

природних газів утворювати в земній корі 

при визначених термодинамічних умовах 

покладу в твердому газогідратному стані» (24 

грудня 1969 р.). Дипломи авторам вручені 4 

березня 1971 р.

Одночасно, 24 грудня 1969 р. в Заполяр’ї 
було введено в промислову розроб-

ку Мессояхське газогідратне родовище. 

Доповідь про лабораторні і промислові 

результати на 11-м-коді Міжнародному газо-

вому конгресі в червні 1970 р. викликав 

великий міжнародний резонанс. Незабаром 

у ряді країн були створені національні про-

грами досліджень і освоєння покладів гідра-

тів.

Міністр газової промисловості В. А. Дінков 

затвердив першу національну програму, але 

незабаром почалася «перебудова», ситуа-

ція різко змінилася. Клерки знищили про-

граму, лабораторія гідрата була ліквідова-

на. Дослідження з інституту ім. І. М. Губкіна 

повністю були видавлені. Росія задихалася від 

надлишку запасів традиційного газу, гідратам 

не було приділено належної уваги.

Хороші ідеї не вмирають. Насувалася 

енергетична криза, дослідження були роз-

горнуті в лабораторіях США, Японії, Канади, 

Індії, Кореї, Німеччини і ін. У 1992 р. Юрій 

Макогон прийняв запрошення одне з най-

більших університетів США, організував 

сучасну лабораторію і успішно продовжує 

роботи, допомагаючи у тому числі і дослідни-

кам-ентузіастам в Росії.

Всі відомі гази при певному тиску і темпе-

ратурах утворюють кристалогідрати, структу-

ра яких залежить від складу газу, тиску і тем-

ператури. Гідрати можуть стабільно існувати 

в широкому діапазоні тиску і температур. 

Наприклад, гідрат метану існує при тиску від 

20 npa до 2 Gpa (від 2•10-8 до 2•103 МРа) і 

температурах від 70 до 350 K.

Газові гідрати – з’єднання включення, в 

яких молекули газу поміщені в кристалічні 

вічка, що складаються з молекул води, що 

утримуються водневим зв’язком. 

Для утворення гідрата необхідними умо-

вами є: наявність газу, води, певний тиск 

і температура одночасно. Хімічні зв’язки 

між молекулами відсутні. Молекули води 

об’єднані водневим зв’язком, що легко роз-

падається при пониженні тиску або підви-

щенні температури.

Деякі властивості гідратів унікальні. 

Наприклад, один об’єм води при переході в 

стан гідрата зв’язує 207 об’ємів метану. При 

цьому її питомий об’єм зростає на 26% (при 

замерзанні води її питомий об’єм зростає на 

9%). Один метр кубічний гідрата метану при 

Р=26 атм і Т=0°С містить 164 об’єми газу. При 

цьому газу припадає на частку 0,2 м3, на воду 

0,8 м3. Питомий об’єм метану в гідраті відпо-

відає тиску порядка 1400 атм. Розкладання 

гідрата в замкнутому об’ємі супроводжується 

значним збільшенням тиску. 

Гідрати володіють високими електроопо-

ом і акустичною провідністю, що дозволило 
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створити ефективні засоби їх пошуків і роз-

відки. Вони практично непроникні для води 

і газу, що сприяло збереженню вуглеводнів 

в надрах землі в часі. Утворення газогідратів 

відбувається з виділенням, а розкладання з 

поглинанням тепла. 

Природні газогідрати – скупчення гідра-

тів, що сформувалися без участі людини. Такі 

скупчення існують на Землі і інших планетах 

в космосі. Не дивлячись на те, що природні 

газогідрати широко поширені і містять вели-

чезні ресурси мінеральної енергії, їх існуван-

ня було доведене лише в 60-х роках минуло-

го століття [1, 2].

Відкриттю існування природних газо-

гідратів сприяли досвід боротьби з гідра-

тами індустріальними, накопичений на 

Шебелинському газопромислі, і їх пізнання в 

лабораторних умовах під час роботи над пер-

шою дисертацією, а також аналіз аномальних 

умов існування покладів вуглеводнів в кріо-

літозоне після виявлення аномальних товщ 

мерзлих порід в Східному Сибіру. Зазвичай 

на стику двох проблем народжується нова, 

третя...

Мархинська свердловина, пробурена в 

1963 р. на північному заході Якутії на глиби-

ну 1850 м-кодів, розкрила аномальну товщу 

мерзлих порід – близько 1150 м-коду, що 

більш ніж удвічі перевищувало раніше відомі 

величини. Термоградієнт в інтервалі мерзлих 

порід не перевищував 0,5°С/100 м-код, а в 

підмерзлотній частині розрізу рівний 1°С/100 

м-код, що відповідало умовам існування газо-

гідратів. Були потрібні докази. Їх пошук завер-

шився відкриттям газогідратних покладів.

Досвід освоєння одного з таких покладів 

– Мессояхського, послужив потужним ката-

лізатором вивчення і комерційного освоєння 

газогідратних покладів в світі. Низка країн 

створила національні програми досліджен-

ня і освоєння природних газогідратів. Лише 

у США гідрати вивчаються в 15 наукових 

лабораторіях. Витрати на дослідження газогі-

дратів перевищили $ 1,2 млрд. Не дивлячись 

на великий об’єм робіт, виконаних в багато-

чисельних лабораторіях світу, залишаються 

невідомими багато базових проблем при-

родних гідратів.

Поклади природних газогідратів зосеред-

жені як на материках (3%), так і в Світовому 

океані (близько 97%).

Без знань властивостей гідратів не можна 

створити засоби їх пошуків і розвідки, підра-

хувати запаси, розробити технологію видо-

бутку. Виявлені властивості гідратів дали 

можливість сформулювати основи розвитку 

методів пошуку, розвідки і освоєння ГГП. Були 

сформульовані критерії вибору територій 

для проведення пошукових і розвідувальних 

робіт. Запропоновані методи визначення гли-

бин залягання ГГП, рекомендований метод 

визначення запасів газу гідрата і базові тех-

нології розробки ГГП.

Вперше метод визначення зони можливо-

го існування покладів газогідрата був запро-

понований для суші в 1965 р. У його основу 

покладено визначення рівноважного тиску і 

температури в розрізі порід.

Запаси блакитного палива у гідратному 

стані залежать від безлічі чинників, найбільш 

важливими з яких можна назвати: глибина 

і розмір зони утворення гідратів; питомий 

вміст гідрата в розрізі порід; товщина продук-

тивних пластів; розмір і міра переохолоджен-

ня покладу; сумарні запаси газу в покладі; 

ефективність технології розробки.

Для визначення ефективності комерцій-

ного освоєння газогідратних покладів необ-

хідно знати не лише потенційні ресурси, але 

і величину витягуваних запасів в конкретних 

умовах заданого регіону.

Слід підкреслити, що далеко не на всій 

площі світового океану можуть існувати газо-

гідратні поклади, придатні для комерцій-

ного освоєння. Лише 9 – 12% поверхонь 

Світового океану є перспективними для 

виявлення комерційно-ефективних покладів 

газогідрату. 

Питання ресурсів газу, зосередженого в 

надрах планети в твердому гідратованому 

стані є ключовим під час розгляду енерге-

тики майбутнього i найменш вивченим в 

проблемі природних газогідратів. Генерація 

газів, формування, стабільне існування і руй-

нування газогідратних покладів – процеси, 

що вимагають серйозного дослідження.

Найбільш складним під час визначення 

ресурсів газу в поляганні гідрата в покладах є 

визначення коефіцієнта гідратонасиченності. 

Сучасні методи сейсміки високої роздільної 

здатності дозволяють успішно виконати цю 

роботу. 

Знаючи питомий вміст газу в стані гідрату, 

знаючи інтервали зон накопичення гідра-

тів в розрізі порід і їх гідратонасиченість, 

легко визначити потенційні ресурси газу. 

Дана методика широко використовується під 

час підрахунків запасів газогідратів у світі. 

Визначенням потенційних ресурсів займа-

лися як геологи, так і експерти, далекі від 

геології, а тим більше від питань технологій 

освоєння цих ресурсів. Дискусія про ресурси 

продовжується з часу перших публікацій про 

наявність природних газогідратів до теперіш-

нього часу.

Ранні оцінки для районів поширення 

вічної мерзлоти дали величину 37х1012 м3 

– в СРСР і 57х1012 м3 для світу (Трофімук і 

ін. 1977). Були і інші оцінки – 31,1 х 1012 м3 

(Madver, 1979).

Для світу в цілому, включаючи Світовий 

океан, де зосереджено близько 97 % газо-

гідрату, на IV Канадській конференції з 

вічної мерзлоти, що відбулася у Калгарі в 

1981 р., потенційні світові ресурси газогідра-

ту були оцінені величиною в 1,5 х 1016 м3 [6]. 

Надалі були дані уточнення – 1.8 x 1016 м3 

(Квенволден, 1988); і 2,1 х 1016 м3 (Квенволден, 

1999). Поважно відзначити, що оцінки ресур-

сів мають великий розкид – від явно заниже-

них: 0,2 х 1015 м3 (Соловйов, 2000) до абсурд-

но завищених: 7,6 х 1018 м3. 

До теперішнього часу в світі виявлено 

більше 230 газогідратних покладів. Лише 

для Північноамериканського континенту, за 

даними Департаменту геологічної служби 

США (USGS), потенційні ресурси газу в ГГП, 

виявлені шляхом сейсмічного зондування і 

глибокого буріння з відбором керна і повним 

комплексом геофизичних досліджень, пере-

Газові гідрати – з’єднання 

включення, в яких молекули 

газу поміщені в кристалічні 

вічка, що складаються 

з молекул води, що 

утримуються водневим 

зв’язком.

Слід підкреслити, що 

далеко не на всій площі 

світового океану можуть 

існувати газогідратні 

поклади, придатні для 

комерційного освоєння. 

Лише 9 – 12% поверхонь 

Світового океану 

є перспективними для 

виявлення комерційно-

ефективних покладів 

газогідрату

Рис. 1. Масивний кристалогідрат метану, 
який сформувався на вільному контакті 
вода - газ (а) та в газовому середовищі з 
парів води (б) 
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вищують декілька тисяч трильйонів метрів 

кубічних (Тейлор, 2002).

Відносно невелика ГГП Nankai Trough в 

акваторіях Японії за наявності трьох пластів 

загальною товщиною 17 м-кодів і гідрато-

насиченності від 40 до 80 % містить запаси 

метану більше 20,7х1012 м3. 

У акваторіях Японії виявлено 14 газогі-

дратних покладів.

Для ефективного освоєння енергії, зосе-

редженої в стані гідрата, поряд з потенцій-

ними ресурсами газу гідрата поважно знати 

величину витягуваних запасів газу. Геолого-

економічній аналіз показує, що ефективний 

коефіцієнт витягання гідрата-газу в світі скла-

де 17 – 20 % від сумарного потенціалу, тобто 

порядка три тисячі трильйонів метрів кубіч-

них. Проте, для окремих покладів коефіцієнт 

витягання газу може перевищувати 90 %.

Основною відмінністю розробки ГГП є 

необхідність переведення в пласті газу з 

твердого гідрату у вільний стан з подаль-

шим відбором традиційними технологіями 

(Макогон, 1966; 1974; 1997). Ефективність 

освоєння ГГП визначається геологією регіо-

ну, термодинамічною характеристикою роз-

різу порід і використовуваною технологі-

єю. Перші три технології розробки ГГП були 

сформульовані нами в 1966 р. Одна з них 

успішно використовується на Мессояхському 

родовищі, дві інші прошли тестову апробацію 

в Канаді та Японії.

Під час розробк ГГП тиск пласта, залежно 

від використовуваної технології, може зали-

шатися постійним, знижуватися або переви-

щувати початковий гідростатичний тиск [2]. 

З чотирьох можливих методів розробки 

ГГП опубліковано три: пониження тиску плас-

та нижче рівноважного, підвищення темпе-

ратури гідрату в пласті вище рівноважного, 

введення в пласт каталізаторів розкладання. 

Четвертий, нетривіальний, але ефективний 

метод поки не опублікований.

На проблему вивчення і освоєння при-

родних газогідратів в світі витрачено більш 

$1,2 млрд, але доки не запропоновано жод-

ної нової технології.  За минулі роки накопи-

чилися багато спекулятивних заяв про запа-

си газогідрату в Чорному морі. Такі заяви 

передчасні. Необхідно провести комплекс 

пошуково-розвідувальних робіт і лише після 

аналізу реальних даних геології можна визна-

чити запаси як потенційні, так і комерційно 

витягувані.

Найважливішою особливістю Чорного 

моря є відсутність накопичення органіки 

в донних осіданнях, що виключає генера-

цію вуглеводнів в товщі придонних опадів. 

Даних про генерацію і міграцію вуглеводнів 

в потужній товщі опадів в інтервалі умов 

гідратоутворення немає. Глибинний газ, що 

поступає, ймовірно є термогенним. Потрібні 

додаткові дослідження.

Термодинамічні умови стабільного існу-

вання гідратів в товщі води і осадових поро-

дах для метану існують на глибині більше 

750 м. Для сірководню – від декількох десят-

ків метрів. Нижній кордон існування гідрату 

метану і сірководню залежить від глибини 

води і величини термоградієнту в розрізі 

порід. 

Перші пошукові сейсмічні роботи в 

Чорному морі, виконані виявили п’ять газо-

гідратних площ. 

Найбільш перспективна площа знаходить-

ся в 20 км на південь від Ялти. Це єдиний 

крупний регіон, де Україні слід зосередити 

пошуки і розвідку ГГП. 

Інші перспективні регіони розташовані у 

водах Росії, Туреччини і Грузії.

Кількісні оцінки наявності гідрату в товщі 

придонних порід можуть бути отримані лише 

через постановку спеціальних досліджень, 

включаючи буріння, відбір і дослідження кер-

нів в товщі до декількох сотів метрів, а не 

декількох тисяч міліметрів. Потрібні серйозні 

геологопошукові дослідження. Динаміка про-

цесів в перших десятках і в їх перших сотнях 

метрів придонних порід вельми різна. Аналіз 

накопиченого матеріалу в інших регіонах 

Світового океану дає ідеї для роздумів, але не 

можна в одній публікації підняти всі пробле-

ми. Одне можу сказати – в Україні досить гра-

мотних геологів, технологів і учених, здатних 

вирішувати актуальні проблеми, а політики і 

бізнес здатні оцінити енергетичну складову 

газогідратів і реально підтримати як науку, 

так і виробництво. 

Україна – країна, що активно розвивається, 

з високою потребою енергії, проте потреби 

енергії випереджають її виробництво. У Багато 

країн приростили запаси газу в стані гідрата, 

працюючи за цільовими держпрограмами. 

Одеська група фахівців на чолі з проф. 

Л. Ф. Смирновим декілька десятиліть активно 

пропонує технології видобутку метану як з 

гідрату, так і з вугілля, але фундаменталь-

ні дослідження закінчилися лише успішним 

захистом дисертацій без подальшого впрова-

дження в промисловість. Чорне море – зруч-

ний плацдарм для розвороту робіт з вивчен-

ня і освоєння газу в стані гідрату. Україні 

необхідна комплексна скоординована про-

грама вивчення та освоєння енергоресурсів 

Чорного моря. 
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З гадки про вічний природний вогонь 

ми можемо знайти, як це не дивно, у 

працях Плутарха, Аристотеля, Таціта, 

Марка Поло та багатьох інших.

Давньогрецький історик Стратон так 

описує побачене: «…протягом чотирьох 

днів з моря виднівся вогонь, і все море 

горіло і частково перетворювалося в ост-

рів, що горів».

Ці гази у багатьох народів були предме-

том поклоніння. Вогняна стихія була у вели-

кій пошані у зороастрійців – послідовни-

ків давньоіранського пророка Зороастра 

(Заратуштри). Вони уявляли собі вогонь як 

певну сутність світобудови, яка є у тварин 

і рослин. Джерело вогню вважалося ними 

чудовим, божественним, бо його не можна 

побачити. Ще з первісних часів він був для 

людей символом благодаті. Адже не випад-

ково у всіх релігіях і досі знаходимо згадки 

про вогонь як полум’я жертовника. Своє 

втілення він знаходить у запалених свічках, 

лампадах і світильниках перед образами у 

храмах і наших будинках. 

 На його честь споруджувалися навіть 

храми. Так, на Апшеронському півострові 

в Азербайджані в невеликому містечку, що 

неподалік Баку, в середині VІІ ст. зведено 

храм вогнепоклонників. Богослужіння в 

ньому велося до кінці 70-х років минулого 

століття. Нині в храмі знаходиться музей. 

Цілком можливо, що коли італійський 

поет Данте Аліг’єрі створював картини пекла 

для ХІV пісні своєї знаменитої «Божественної 

комедії», він спостерігав горіння «природних 

вогнів».

У 1644 р. тверський купець А. Нікітін у своїх 

дорожніх замітках «Ходіння за три моря» 

пише: «А я пошёл к Дербенту, а из Дербента 

к Баке, где огонь горит неугасимый». 

Явище «вічного вогню» залишалося міс-

тичною таємничою загадкою для людей аж 

до ХVІІ ст., тому до полум’я, яке горіло з нічо-

го, до того ж без диму й кіптяви, ставилися зі 

страхом і повагою.

Вперше можливість застосування при-

родних газів, а також методів їх видобування 

і транспортування відкрив нам давній Китай. 

Природний газ для опалення й освітлення 

у ньому використовувався уже в ІV ст. до 

н.е. Під час відкачування соляних розчинів з 

глибоких свердловин на поверхню виривав-

ся газ метан. Бувало й так, що свердловини 

замість солі давали тільки метан, за що й 

одержали назву «вогняні колодязі». Китайці 

були першими, хто побудував трубопроводи, 

зроблені з бамбука. Крім того, бамбукові 

трубопроводи використовувались також для 

зберігання вогню, що дало можливість пере-

носити його з одного місця в інше.

Згідно з описами, які дійшли до наших 

днів, газ із «вогняних колодязів» подавався 

у велику дерев’яну місткість, яка нагаду-

вала конусоподібну бочку, зариту у землю 

на глибину до трьох метрів. По підземній 

бамбуковій трубі у цю бочку закачувалося 

повітря. Від бочки йшли відводи до конічних 

бочок меншого розміру, але вже встановле-

них на поверхні. Отвори, які були в бочках, у 

разі необхідності можна було за допомогою 

спеціальних засувок або закривати, або від-

кривати. Таким чином регулювався склад 

повітряно-паливної суміші. При падінні тиску 

суміші з’являлася небезпека викиду полум’я 

і вибухів. Для того, щоб цього не трапилось, 

прочиняли отвір головної камери. Надмірне 

збагачення суміші теж не призводило ні до 

чого доброго. Тому надлишковий газ від-

ривався по трубах і викидався у повітря. 

Одержувана суміш забезпечувала рівномір-

не горіння полум’я висотою до 15 см. Воно 

використовувалось для обігріву й освітлення 

помешкань.

Ще в середні віки були спроби дослідити 

газ як субстанцію. Його дослідження було 

улюбленим заняттям алхіміків. У результа-

ті чималої кількості дослідів їм удалось, 

врешті-решт, одержати газоподібну речо-

вину, яка нагадувала чимось повітря або 

пару. Вона була невловимою, тому зібрати її 

і дослідити не вдавалося. Пояснення цьому 

знайшли в містичному характері самого 

газу.

Міфи і легенди голубого 
вогню

Люди ще багато століть тому спостерігали вільні виходи горючих газів на поверхню землі. 

Ці гази були відомі в Китаї, Персії, Індії, Північній Америці, Азербайджані, Україні. Їх називали 

священними, містичними, вічними природними вогнями або полум’ям. В античній Греції горючі 

гази вважали душею природи 

Б. П. Савків
Українська нафтогазова академія
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У 1609 р. фламандський хімік і лікар Ян Ван 

Гельмінт, досліджуючи пари, одержані в про-

цесі хімічної реакції, виявив, що вони схожі 

на газоподібні речовини, що утворюються 

під час горіння деревини, але поводять себе 

по-іншому. Ці повітроподібні речовини викли-

кали у нього асоціацію з грецьким слово «хаос», 

з якого, згідно з міфом Давньої Греції, було 

створено всесвіт. Тому він дав цим парам назву 

«хаос», яка фламандською мовою вимовляється 

як «газ». Так народилося і ввійшло в наш ужиток 

слово «газ».

У 1776 р. дослідженням основного компо-

нента природного газу зайнявся італійський 

фізик А. Вольта. Він зібрав необхідну кількість 

болотного газу і провів низку дослідів, у резуль-

таті яких висунув гіпотезу, що всередині Землі 

може знаходитись величезна кількість «повітря, 

що загоряється», яке здатне підтримувати горін-

ня у багатьох місцях. А. Вольта дійшов висновку, 

що природа всіх джерел природних займань 

ідентична, де б вони не перебували, а причи-

ною займання природного газу є електричні 

розряди.

Незважаючи на те, що таємницю «вічного 

вогню» було відкрито, він не перестав уражати 

уяву очевидців. Французький дослідник Жан 

Тарде пише: «…джерела Гренобля, що горять, 

хвилі, що горять, яким не страшні прохолода й 

волога».

Академік Петербурзької академії наук 

Г. В. Абіх у березні 1848 р. записав у своєму 

щоденнику: «За кілька днів до цього я відкрив 

у Балканській затоці велику групу газових дже-

рел, які звільняють горючий газ з такою силою 

і в такій кількості, що поблизу них ледве може 

триматись човен. Гази звільняються із глибини 

трьох сажнів і за тихої погоди займаються (спа-

лахують) на поверхні моря».

Тривалий час природному газу, в тому числі 

і попутному нафтовому, не надавали належно-

го значення. З відкриттям потужних нафтових 

родовищ почалася гонитва за нафтою. Нафтовий 

газ ставав для нафтовиків лише перешкодою під 

час її видобування. Із свердловини у повітря 

стравлювались сотні мільйонів кубічних метрів 

газу. І тільки у другій половині ХІХ ст. він починає 

входити в промисловий і повсякденний ужиток.

В Україні попутний природний газ стали 

використовувати у 1911 р. на Дрогобицьких 

нафтопереробних заводах для обігріву нафто-

перегінних кубів. Приблизно в цей же час у 

Бориславі і Східниці почали вибирати газ і пере-

давати його по трубопроводах для опалення 

котелень. У 1921 р. у Калуші поновили буріння, 

і одержаний газ використовували для опалення 

котелень калійного комбінату.

У США, за свідченнями Д. Хагера, попут-

ний нафтовий газ також вважали абсолютно 

непотрібним. У 1821 р. У. Харту прийшла ідея 

використовувати газ для освітлення вулиць і 

будинків. Він пробурив свердловину у штаті 

Пенсільванія, яка дала газ. Від свердловини до 

м. Фредінія проклали трубопровід і по ньому 

подали газ місту. Цей рік можна вважати роком 

зародження газової промисловості у сучасному 

її розумінні.

Але крім попутного газу, у світі уже широ-

ко використовувався інший газ – штучний, 

який одержували під час сухої перегонки 

кам’яного вугілля. Батьківщиною цього від-

криття була Англія, а його автором – Уільям 

Мердок. Наприкінці ХVІІ ст. він побудував 

завод для виробництва світильного газу, 

який використовував для освітлення влас-

ного будинку і машинобудівного заводу у 

Бірмінгемі. Експеримент пройшов вдало, і 

У. Мердок пропонує освітлювати ним Лондон. 

Пропозиція була настільки незвичайною, що 

викликала недовіру і навіть глузування з боку 

городян. В. Скотт у листі з цього приводу 

пише своєму другові таке: «Один божевіль-

ний пропонує освітлювати Лондон, чим ти 

думаєш? Уяви собі – димом». Щоб розвіяти 

сумніви з цього приводу, У. Мердок пропо-

нує як експеримент змонтувати газове освіт-

лення на кількох заводах, а потім, якщо все 

пройде вдало, вже і в самому Лондоні. Так у 

1889 р. на його вулицях були запалені перші 

газові факели. Від Англії естафету перейня-

ла Німеччина, потім освітлення з’явилося на 

вулицях Парижа, Відня, Праги. Газове освіт-

лення тріумфально крокувало по Європі. 

Спочатку як освітлювальні прилади викорис-

товувались газові факели, а пізніше – газові 

пальники.

На Прикарпатті технологію одержання 

світильного газу освоїли у 1853 р. і в тому 

ж році львів’яни Ігнатій Лукашевич і Ян Зех 

винайшли «гасову» лампу. У 1858 р. у Львові 

було побудовано газовий завод. Він виробляв 

штучний, або як його тоді називали, світиль-

ний гас шляхом сухої перегонки кам’яного 

вугілля. Ним освітлювали вулиці міста, окремі 

фабрики і майстерні. Так, край став першим у 

застосуванні «світильного» гасу для освітлен-

ня і використанні в побуті. В 1858 р. у Львові, 

вперше на території сучасної України, засві-

тилися газові ліхтарі на «світильному» газі. 

Крім Львова, штучний газ використовувався 

також у містах Дрогобич, Стрий, Коломия, 

Станіслав. Пізніше такі заводи побудували в 

Одесі, Харкові і Києві.

Таким чином, штучний гас стали вико-

ристовувати майже на сто років раніше, ніж 

природний газ.

У Росії штучний гас стали застосовувати у 

ХІХ ст. Російський учений П. Г. Соболевський 

винайшов термолампу – ріжок для газово-

го освітлення. Її застосували для освітлен-

ня Адміралтейського бульвару у Санкт-

Петербурзі. Винахід одержав широке визна-

ння, а сам винахідник був нагороджений 

орденом. Потім П. Г. Соболевський встановив 

ще кілька таких ламп на Уральському залізо-

робному заводі. Тут на зміну салу і свічкам 

прийшли газові ріжки. Термолампи пропра-

цювали близько чотирьох років. Після цього 

в 1819 р. було проведено перші роботи з 

використання газу для освітлення вулиць 

Санкт-Петербурга. Для північної столиці в 

Англії закупили установки з виробництва сві-

тильного газу. Восени того ж року на одній 

з вулиць Аптекарського острова загорілися 

газові ліхтарі. Ця подія стала справжнім свя-

том для городян.

У Москву газове освітлення прийшло в 

1850 р. Але перший завод з виробництва 

світильного газу з’явився в ній лише в 1864 р. 

Побудувала його компанія «Бук’є і Кº». Того ж 

року на вулицях міста були встановлені перші 

500 газових ліхтарів.

Досвід застосування штучних газів наштов-

хував учених до пошуку шляхів практично-

го використання природних газів. Ці гази, 

що зустрічаються сумісно з нафтою, а також 

у самостійних газових родовищах, назива-

ються ще природними газами. В Україні на 

початку ХХ ст. величезні родовища природ-

ного газу знаходились в Прикарпатському 

регіоні. Невеликі запаси газу було виявлено 

на Керченському півострові і неподалік від 

Бердянська.

Із зростанням видобування природного 

газу постало питання про його промисло-

ве використання. Реалізація цього завдання 

вимагала від учених і спеціалістів вирішен-

ня складних науково-технічних проблем, 

пов’язаних з видобуванням, зберіганням і 

транспортуванням газу. До того ж ці роботи 

потребували великих капітальних вкладень. 

Тому ера природного газу настане пізніше, у 

ХХ столітті. 
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Коротко про числівник як 
частину мови

Числівником називається частина мови, 

яка позначає кількість предметів або їх поря-

док під час лічби і відповідає на питання скіль-

ки? котрий?

За значенням і граматичними ознаками 

числівники поділяються на кількісні і порядко-

ві. Кількісні числівники відповідають на питан-

ня скільки? Вони означають назви абстрактних 

чисел чи кількість предметів.

Кількісні числівники поділяються на влас-

не кількісні (п’ять, сто), збірні (двоє, шесте-

ро), дробові (одна п’ята, одна ціла три шос-

тих), неозначено-кількісні (чимало, декілька, 

багато).

Порядкові числівники означають порядок 

предметів під час лічби або місце предмета в 

ряду однорідних. Вони відповідають на питан-

ня котрий? котра? котре!

За будовою числівники поділяються на 

прості, складні і складені. Прості числівни-

ки складаються з однієї основи (шість, шос-

тий, шестеро), складні – двох і більше основ, 

що пишуться разом (тринадцять, п’ятсот, 

двадцятип’ятитисячний), та складені – з кіль-

кох слів (сто два, сімсот тридцять чотири).

Основні правила використання 
числівників

У процесі підготовлення статей науково-

виробничого спрямування не можна обійтися 

без використання числівників, які можуть бути 

присутні як в основному тексті, так і у списку 

літератури. Вимоги до підготування службової 

документації теж регламентують дотримання 

норм правильного написання числівників з 

метою однозначного трактування змісту доку-

мента та швидшого його сприйняття. 

Відомо, що числівники можна подавати 

як у цифровій, так і у словесній формі. Яку ж 

форму обрати?

У цифровій формі число помітніше і тому 

багатозначні числа схоплюються читачем 

набагато швидше. Вони, мабуть, не прочиту-

ються, не перекладаються подумки у словес-

ну форму, а саме схоплюються поглядом, що 

спрощує і прискорює сприйняття тексту.

Однозначні числа в непрямих відмінках у 

цифровій формі дещо ускладнюють читання. 

Швидше за все, тому що вони все ж прочиту-

ються в називному відмінку (після 4 засідань – 

«після чотири засідань»). Але потреба узгоди-

ти з відмінком іменника змушує повернутися 

до числівника і прочитати його правильно: 

чотирьох засідань. На це йде час, а у словес-

ній формі числівник відразу читається чита-

чем правильно. Тому рекомендовано одно-

значні порядкові числівники писати словами: 

Протягом дев’яти днів команда аудиторів 

Deloitte перевіряла функціональність поточ-

ного стану впровадження SAP.

Цифрова форма однозначних числівників 

використовується у таких випадках:

1. Коли однозначні числа, навіть у 

непрямих відмінках, стоять поряд з дво- і 

багатозначними: Договір передбачає розробку 

автоматизованих блочних ГРС продуктивніс-

тю 5, 10 и 30 тис. м3 за годину. 

2. Коли однозначні числа поєднують-

ся з одиницями фізичних величин, грошовими 

одиницями тощо: З 1989 року сховище працює в 

циклічному режимі промислової експлуатації з 

такими проектними показниками: загальний 

обсяг – 3 млрд м3, з яких 1,5 млрд м3 – активний 

обсяг газу.

Нарощування відмінкового 
закінчення у числівниках

Особливу увагу звертаємо на такий про-

цес як нарощування відмінкового закінчен-

ня у порядкових числівниках, який доволі 

часто зустрічається як у журнальних статтях, 

так і в службовій документації. Отож, відмін-

кове закінчення у порядкових числівниках, 

що позначені арабськими цифрами, має бути 

таким:

1) однобуквеним, якщо перед остан-

ньою буквою числівника є голосний звук:

Правильно Неправильно
5-й (п’ятий); 5-ий; 5-им; 5-их;

5-м (п’ятим);

5-х (п’ятих).

2) двобуквеним, якщо перед остан-

ньою буквою числівника стоїть приголосний:

Правильно Неправильно
5-та (п’ята); 5-ими; 5-ого; 5-ому

5-ми (п’ятими);

5-му (п’ятому);

Написання порядкових числівників з 

нарощуванням відмінкового закінчення від-

різняється залежно від їх кількості та форми 

поєднання:

1) якщо один за одним ідуть два поряд-

кових числівники, то відмінкове закінчення 

нарощують у кожного з них: 1-й, 2-й ряди, 4-й і 

7-й агрегат, 40-ві і 50-ті роки.

2) якщо один за одним ідуть більше 

двох порядкових числівників, що розділяють-

ся комою, крапкою з комою чи з’єднуються 

сполучником, відмінкове закінчення нарощу-

ють тільки в останньому числівнику: 8, 11, 15, 

18-й сектори; у 60, 70 чи 80-х роках.

3) якщо підряд ідуть два числівники 

через тире, відмінкове закінчення нарощують:

а) тільки у другого за умови, що воно одна-

кове в обох: 50—60-ті роки;, у 20—30-х рр.

б) у кожного числівника, коли відмінкові 

закінчення у них різні: у 20-му—30-х секторах; 

на початку 70-х—80-ті роки.

Поєднання словесно-цифрової форми 

застосовується під час написання слів у тому 

випадку, коли число подається цифрою, що 

дефісом приєднується до іменника чи при-

кметника: 150-річчя, 20-кілометровий перехід, 

25-відсотковий (чи -процентний) розчин. 

Крок до унормованої фахової мови
Науковий та офіційно-діловий стилі обслуговують такі сфери діяльності людини, де надзвичайно 

важливими є точні формулювання, чіткі позначення тих чи інших величин та правильне їх 

відтворення. Не останню роль тут відіграє числівник, основною вимогою до якого є правильне, 

згідно з правописними нормами, використання його як у цифровій, так і у словесній формах

Н. І. Бортник
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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СТОРІНКА РЕДАКЦІЇ

Щодо написання складних слів, які утво-

рені з числівника та прикметника відсотко-

вий (процентний), то у писемному діловому 

мовленні та науково-виробничій літературі 

більш прийнятною є форма з числівника у 

цифровій формі, позначки процента, дефіса і 

відмінкового закінчення, нарощеного за пра-

вилами нарощування відмінкового закінчення 

у порядкових числівниках, позначених араб-

ськими цифрами: 15 %-й розчин, 20 %-го роз-

чину, 25 %-му розчину. 

Часто-густо доводиться мати справу з 

числівниками, які подаються у вигляді рим-

ських цифр. Ця тенденція є виправданою у 

таких випадках, коли позначаються: 1) номери 

конференцій, конгресів, форумів, конкурсів, 

виставок (X Міжнародний форум «Паливно-

енергетичний комплекс України: сьогодення 

і майбутнє»; 2) століття (XXI ст.), 3) номери 

спортивних змагань, що продовжуються (IX 

Спартакіада працівників нафтової  і газової 

промисловості України»); позначення кварта-

лів року (IV квартал) тощо.

Відмінювання числівників

Часто-густо у службових документах дово-

диться дублювати цифрові числівники словес-

ною формою. Тому розглянемо деякі основні 

види відмінювання числівників.

1. Числівники від п’яти до десяти, від оди-

надцяти до двадцяти, тридцять, п’ятдесят, 

шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюють-

ся за таким зразком:

Н. п’ять; 

Р. п’яти (п’ятьох); 

Д. п’яти (п’ятьом); 

3. п’ять (п’ятьох); 

О. п’ятьма (п’ятьома); 

М. на п’яти (п’ятьох); 

Пам’ятаємо, що в усіх відмінках, крім назив-

ного, маємо паралельні форми. У всіх складних 

числівниках на -дцять, -десят – відмінюється 

тільки друга частина; у числівниках одинад-

цять, чотирнадцять наголошується склад -на-, 

на відміну від російської мови. Але у зна-

хідному відмінку – наголос на закінченні -ох: 

одинадцятьох, чотирнадцятьох; у числівниках 

шість, сім, вісім при відмінюванні відбувається 

чергування і з е, о: шести, семи, восьми.

2. Числівники сорок, дев’яносто, сто в усіх 

відмінках, крім називного й знахідного, мають 

закінчення -а (сорока, дев’яноста, ста).

3. Складні числівники на визначення 

сотень відмінюються за зразком:

Н. двісті; п’ятсот

Р. двохсот; п’ятисот

Д. двомстам; п’ятистам

3. двісті (двохсот); п’ятсот (п’ятисот)

О. двомастами; п’ятьмастами 

(п’ятьомастами)

М. (на) двохстах; (на) п’ятистах.

У цих числівниках відмінюються обидві 

складові частини і пишуться вони разом.

4. У складених кількісних числівниках від-

мінюються всі складові частини:

Н. триста вісімдесят сім

Р. трьохсот вісімдесяти (вісімдесятьох) 

семи (сімох) 

Д. трьомстам вісімдесяти (вісімдеся-

тьом) семи (сімом) 

3. триста (трьохсот) вісімдесят (вісімде-

сятьох) сім (сімох) 

О. трьомастами вісімдесятьма (вісімдеся-

тьома) сьома (сімома) 

М. (на) трьохстах вісімдесяти (вісімдеся-

тьох) семи (сімох).

5. У складених порядкових числівниках від-

мінюється лише останнє слово: дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ятий – ...дев’ятого 

(дев’ятих), дев’ятому (дев’ятим), дев’ятий 

(дев’яті), дев’ятим (дев’ятими), на дев’ятому 

(дев’ятих).

Використовуючи числові та числово-бук-

венні форми слів в офіційно-діловому, науко-

вому стилях маємо не тільки правильно, згідно 

з правописних норм, писати числівники, а й 

подавати їх так, щоб якомога сприйнятнішим 

(без двозначності) і доступнішим був створе-

ний нами текст. 

ЛІТЕРАТУРА

1. Мильчин А. Э. Справочник издателя 

и автора. Редакционно-издательское оформ-

ление издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. 

[2-е изд.] – М.: ОЛМА-Пресс, 2003. — 800 с.

2. Морфологічні та стилістичні складо-

ві вживання числівника [методичні вказівки] 

/ Упоряд. О. М. Хоменко, Т. В. Морозова. – 

Севастополь: СевНТУ, 2011. – 15 с.

10 листопада 2013 року на 67-му році 

життя після тяжкої хвороби зупинилося серце 

Аркадія Петровича Рокицького.

Народився Аркадій Петрович 8 квітня 

1944 року в с. Строків Попільнянського р-ну, 

Житомирської обл. У 1961 році закінчив 

Строківську восьмирічну школу. Атестат про 

середню освіту отримав у 1964 році після 

закінчення Великоєрчиківської середньої 

школи Сквирського р-ну, Київської обл. У 1966 

році отримав спеціальність рульового-столяра 

річкового флоту.

Свій трудовий шлях А. П. Рокицький 

розпочав у 1966 році рульовим пароплава 

«с. Дежнев» Київської ТУ ДБУВП. З вересня 

1966 року по червень 1969 року проходив 

службу в лавах Радянської армії. Пізніше – у 

військах Комітету державної безпеки України 

на офіцерських посадах.

З жовтня 1978 по квітень 1992 року 

у лавах КДБ, а пізніше в органах Служби 

безпеки України діяльність Аркадія Петровича 

Рокицького була пов’язана з вирішенням питань 

охорони об’єктів ГТС та розробкою заходів із 

взяття під охорону об’єктів ГТС в особливий 

період.

У 1986 році Аркадій Петрович закінчує 

Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 

«Правознавство».

З 1997 року та майже до останніх днів 

життя Аркадій Петрович працював спочатку в 

АТ «Укргазпром», а потім в Дочірній компанії 

«Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» на 

різних відповідальних посадах в юридичній 

службі, де проявилися організаторські 

здібності Аркадія Петровича, глибокі 

професійні знання, багатий практичний досвід 

роботи, яким він радо ділився з молодими 

колегами. Аркадій Петрович Рокицький був 

яскравим прикладом високої професійної 

компетенції та вміння працювати з людьми.

До виходу на пенсію працював 

заступником начальника відділу загально-

правової роботи управління загально-

правової та договірної роботи юридичного 

департаменту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

За самовіддану працю А. П. Рокицький 

неодноразово відзначався відомчими 

нагородами – Почесною грамотою 

НАК «Нафтогаз України» (2001), 

Відзнакою ДК «Укртрансгаз» (2007), 

Почесними грамотами ДК «Укртрансгаз» та 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (2012, 2013).

Де б не працював Аркадій Петрович, він 

завжди користувався заслуженою повагою 

і авторитетом серед колег та підлеглих. Він 

вмів підбадьорити, зарядити своєю енергією, 

був готовий допомогти кожному, хто цього 

потребував.

Пішла з життя проста і щира людина, 

ерудована та творча особистість! У глибокій 

скорботі розділяємо біль та гіркоту втрати з 

родиною покійного!

Світла пам’ять про 

Аркадія Петровича Рокицького 

назавжди залишиться у наших серцях!

Колеги, друзі, 

Редакційна рада журналу «Трубопровідний 

транспорт»

Пам’яті Аркадія Рокицького!
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