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Дорогі наші жінки!

Від імені усіх чоловіків ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» і від себе осо-
бисто щиро вітаю вас із чудовим весняним святом – 
Міжнародним жіночим днем 8 Березня! 

Ми вдячні вам за красу і ніжність, доброту і 
щиросердечну чуйність. Саме ви оточуєте близь-
ких людей любов’ю й увагою і, незважаючи на численні 
щоденні турботи, пов’язані з роботою і родиною, 
даруєте їм спокій і щастя. Ви не забуваєте діли-
тися своїм теплом з нами, вашими колегами по 
роботі, підтримуючи добрим словом, надихаючи 
на плідну працю. Заради вас, в ім’я вашого щастя 
та любові, відбуваються і великі діяння, і повсяк-
денні справи. 

Від усього серця бажаю вам завжди бути щас-
ливими і здоровими, коханими та незрівнянними. 

Хай вас завжди супроводжує впевне-
ність у завтрашньому дні, а весняне 
сонце приносить вам і вашим роди-
нам тепло, достаток та святко-
вий настрій!

З повагою 
В. о. голови правління 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» С. Є. Зубов
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ТЕМА НОМЕРА

За 47 років свого існування університет став потужним 
навчальним і науковим центром нафтогазової промисловості 
України. За цей час ми підготували близько 55 тисяч фахівців. 
Практично всі грандіозні проекти в нафтогазовій галузі 
реалізовували наші випускники. Зокрема, створення найбільшої 
у світі газотранспортної системи, проектування і спорудження 
великих магістральних нафтогонів, освоєння нафтових і газових 
родовищ Західного Сибіру тощо. 

Наш університет щороку випускає понад дві тисячі фахівців, 
дбає про постійне оновлення лабораторної бази, підтримує тісні 
зв’язки з аналогічними навчальними закладами Європи, Азії, США 
та Канади. 

Сподіваюсь, що і в подальшому Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу буде флагманом 
кадрового забезпечення нафтогазової промисловості!

Вступне слово ректора Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти 
і газу Євстахія Крижанівського
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На Прикарпатті вперше в Україні, а 

також і в Європі, почався промисло-

вий видобуток нафти і газу в другій 

половині ХІХ ст. Це вимагало запровадження 

відповідної технічної освіти, щоб задовольнити 

кадрову потребу нової галузі.

У 1886 р. у Бориславі було відкрито Гірничу 

школу, яку в 1908 р. було реорганізовано в 

Державну гірничу і бурильну школу. Вона готу-

вала керівників свердловин, промислових 

майстрів, машиністів і електромонтерів для 

потреб нафтового промислу. До школи при-

ймали учнів, які вже мали відповідну загальну 

підготовку, що сприяло отриманню певного 

професійного рівня.

У роки Першої світової війни школа не пра-

цювала. За період 1897−1929 рр. Державну 

гірничу і бурильну школу закінчило 388 осіб. 

У 1929 р. школа змінила свій статус і почала 

готувати інспекторів з нагляду за нафтовими 

свердловинами. Учні школи працювали на 

свердловинах, а заняття відвідували у вільний 

час. Навчання тривало два роки.

Тоді у Львівській політехнічній школі (1885) 

на факультеті технічної хімії було створено 

кафедру хімічної технології, де всесвітньо відо-

мий учений-нафтовик проф. Р. В. Залозецький 

ТЕМА НОМЕРА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ — УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ — 
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ!КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ!

О.М. Сусак
канд. техн. наук
ІФНТУНГ
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започаткував підготовку інженерів-нафтовиків 

з хімічної переробки нафти і газу спочатку на 

підготовчому курсі, а з 1894 р. – в очолюваній 

ним доцентурі. У 1886 р. почала функціонувати 

дослідна станція нафтової промисловості. 

Згодом створювались нові факультети і 

кафедри; спеціальності; відкривалися курси; 

вдосконалювалась лабораторна база. Зокрема, 

запрацювали кафедри геології і мінералогії, 

гірництва, гірничих машин; обладнано геологіч-

ний музей з кількома тисячами експонатів; від-

крито курси: енциклопедія гірництва, загальне 

гірництво, гірництво нафтове, глибоке буріння 

і видобування нафти, гірничі машини, нафтові 

статути і безпека в гірництві тощо.

У 1898 р. у Львівській політехнічній школі 

ввели спеціальність «буріння й видобування 

нафти», що стало початком нафтогазової освіти 

в Україні.

У 1917 р. у складі механічного факульте-

ту було відкрито нафтовий відділ. А у 1921 р. 

Політехнічну школу перейменовано на 

Львівську політехніку. У 1922/1923 н. р. ство-

рено кафедри буріння і видобування нафти; 

1924 р. – хімічної технології переробки нафти та 

газу, 1939 р. нафтопромислової механіки.

Так загалом відбувався  процес становлення 

та розвитку вищої нафтогазової освіти в Україні 

довоєнних років, коли вдалось підготувати 

близько 300 інженерів-нафтовиків. 

У 1945 р. в Україні було розпочато під-

готовку робітничих кадрів для нафтогазової 

промисловості в школах фабрично-заводсько-

го навчання (ФНЗ). Першу таку школу було 

відкрито в Бориславі, а трохи пізніше в Ромнах 

Сумської обл. У подальшому кількість таких 

шкіл зростала залежно від поточних потреб 

виробничих організацій у кваліфікованих пра-

цівниках. У 60-х рр. школи ФНЗ було ліквідова-

но, а замість них відкрито професійно-технічні 

училища (ПТУ) та середні професійно-технічні 

училища (СПТУ).

У різні роки, залежно від соціально-еко-

номічного стану в державі, реорганізаційних 

процесів у системі управління нафтогазовидо-

бувними підприємствами, обсягів виконуваних 

робіт та потреб нафтогазовидобувної і пере-

робної галузей у кваліфікованих робітничих 

кадрах, кількість училищ та учнів у них і місця 

їхнього розташування змінювались, удоскона-

лювались навчальні програми, оновлювався 

перелік спеціальностей, змінювалася географія 

працевлаштування випускників.

Останнім часом потреби нафтогазовидобув-

ної та переробної промисловості у технічних 

спеціалістах середньої кваліфікації задовольня-

ються через систему технікумів, які підпорядко-

вані Міністерству освіти і науки України.

Перший на Прикарпатті в повоєнні роки 

нафтовий технікум було відкрито в 1945 р. 

у м. Дрогобич. Технікум готував фахівців за 

спеціальностями: геологія і розвідка нафтових 

і газових родовищ; експлуатація нафтових і 

газових свердловин; технічне обслуговування 

і ремонт обладнання нафтових і газових про-

мислів; автоматизація виробничих процесів; 

експлуатація автоматизованих систем; пере-

робка нафти і газу тощо.

У червні 1944 р. рішенням Державного комі-

тету оборони країни було створено Одеський 

нафтовий технікум.

У 1968 р. технікум підпорядковано 

Міністерству газової промисловості, а в 

подальшому перейменовано на Одеський 

технікум газової та нафтової промисловості. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 491 

від 24 травня 1997 р. «Про передачу деяких 

вищих навчальних закладів до сфери управ-

ління Міністерства освіти» технікум переда-

но до сфери управління Міністерства освіти 

України. Згідно з наказом Міністерства освіти 

і науки України № 303 від 19.05.2003 «Про 

реорганізацію Одеського технікуму газової і 

нафтової промисловості» технікум увійшов до 

структури Одеської державної академії холо-

ду. В технікумі готують молодших спеціалістів 

таких спеціальностей: експлуатація газонаф-

топроводів і газонафтосховищ: монтаж і екс-

плуатація електроустаткування підприємств 

і цивільних споруд; монтаж, обслуговуван-

ня і ремонт обладнання багатоканального 

електрозв’язку; прикладна екологія; перероб-

ка нафти і газу.

У 1967 р. наказом Міністерства геології УРСР 

було створено Полтавський нафтовий геолого-

розвідувальний технікум. На виконання розпо-

рядження прем’єр-міністра України від 12 січня 

2002 р. № 5-р технікум було передано  у підпо-

рядкування Міністерства освіти і науки України.

У складі технікуму знаходяться три денних 

і одне заочне відділення, а також відділен-

ня підвищення кваліфікації та перепідготовки 

робітничих кадрів. Підготовка здійснюється за 

такими спеціальностями: буріння нафтових і 

газових свердловин; обслуговування і ремонт 

обладнання нафтових і газових промислів; роз-

відування нафтових і газових родовищ; еко-

номіка підприємства; експлуатація нафтових і 

газових свердловин; експлуатація газонафто-

проводів і газонафтосховищ.

У грудні 1944 р. у структурі Львівського 

політехнічного інституту (ЛПІ) створено 

нафтовий факультет, а в 1945 р. Уфимську філію 

Московського нафтового інституту ім. акаде-

міка І. М. Губкіна передано до складу нафто-

вого факультету з метою його зміцнення. На 

нафтовому факультеті, котрий першим очолив 

доцент Т. Ю. Єременко, підготовка студентів 

здійснювалась за такими спеціальностями: 

геологія та розвідка нафтових і газових родо-

вищ; геофізичні методи пошуків та розвідки 

корисних копалин; буріння нафтових і газових 

свердловин; розробка й експлуатація нафто-

вих і газових родовищ; машини та обладнання 

нафтогазових промислів; хімічна технологія  

переробки нафти та газу; економіка й органі-

зація нафтової та газової промисловості.

На початку 60-х рр. з ініціативи та за без-

посередньої участі професора Т. Ю. Єременка 

створено з провідних учених робочу групу 

для підготовки концепції поступового пере-

творення нафтового факультету на самостій-

ний вищий навчальний заклад нафтогазового 

профілю. З цією метою передбачалось спо-

рудження у Львові окремого навчального 

корпусу та гуртожитків за підготовленим про-

ектом. Коли задум наблизився до здійснення, 

дещо змінилась державна політика стосовно 

вищої технічної школи, яка задля покращення 

підготовки спеціалістів передбачала зближен-

ня навчальних закладів із навчально-вироб-

ничою базою. Створювались загальнотехнічні 

факультети та філії. Зокрема, в 1960 р. відрито 

Станіславський загальнотехнічний факультет, 

який у 1963 р. згідно з наказом МВ і ССО 

УРСР № 401 від 09.07.1963  реорганізовано 

в Івано-Франківську філію Львівського полі-

технічного інституту з відділенням нафтової 

і газової промисловості та загальнотехніч-

ним. Таким чином, прагнення обласної адмі-

ністрації мати в Івано-Франківську вищий 

навчальний технічний заклад та зацікавле-

ність ректорату політехнічного інституту у 

вивільнені навчальних площ стали реальни-

ми. Підтвердженням цього є наказ МВ і ССО 

УРСР № 465 від 24 серпня 1963 р. «Про 

переведення з 1 вересня 1963 р. нафтового 

факультету до Івано-Франківського філіалу 

ЛПІ». Це стосувалось таких кафедр: загальної 

геології, мінералогії і петрографії; геології й 

розвідки нафтових і газових родовищ; гео-

фізичних методів пошуків і розвідки корисних 

копалин; буріння нафтових і газових сверд-

ловин; експлуатації нафтових і газових родо-

вищ; машин та обладнання нафтових і газових 

промислів; економіки і організації нафтової і 

газової промисловості.

Інформація про проведення нафтового 

факультету до Івано-Франківська була сприй-

нята його колективом неоднозначно. Частина 

професорсько-викладацького стану з різних 

об’єктивних причин відмовилась від переїзду, 

що певним чином позначилось на науковому 

потенціалі відділення.

Незважаючи на складність та невизна-

ченість ситуації протягом 1963/1964 н. р. 
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факультет разом із студентами, кафедрами, 

лабораторіями, обладнанням, устаткуван-

ням і геологічним музеєм переїхав до Івано-

Франківська, де з 1 вересня 1963 р. розпо-

чався навчальних процес перших-третіх, а з 1 

вересня 1964 р. – усіх п’яти курсів.

На цьому закінчився 19-річний львівський 

період функціонування нафтового факульте-

ту, протягом якого підготовлено і випущено 

3348 інженерів-нафтовиків, а саме: 590 гео-

логів, 435 геофізиків, 571 буровик, 305 екс-

плуатаційників, 438 механіків, 725 технологів з 

переробки нафти та газу, 20 – з автоматизації 

виробничих процесів, 246 економістів.

Не перериваючи навчального проце-

су, підготовку спеціалістів для нафтової і 

газової промисловості продовжила Івано-

Франківська філія ЛПІ, де з 1 вересня 1963 р. 

організовано механічний факультет, а з 

вересня 1964 р. згідно з наказом МВ і ССО 

УРСР № 194 від 15 квітня 1964 р. відділення 

нафтової і газової промисловості розділено 

на два: геологорозвідувальне та нафтога-

зопромислове. У 1966/1967 н. р. запрацю-

вав факультет автоматизації та економіки. 

Збільшився набір студентів на всі спеціаль-

ності й відділення.

Інтенсивний розвиток Івано-Франківської 

філії ЛПІ, зумовлений потребою в спеціалістах 

газонафтопромислового профілю, поставив 

на порядок денний питання його реорганіза-

ції. Наказом МВ і ССО СРСР № 496 від 23 грудня 

1966 р. оголошено Постанову Ради Міністрів 

СРСР № 912 від 23 грудня 1966 р. «Про орга-

нізацію Івано-Франківського інституту нафти 

і газу», а в наказі Львівського політехнічного 

інституту № 25 від 13 січня 1967 р. оголошено 

наказ МВ і ССО УРСР № 1 від 1 січня 1967 р. 

«Про організацію Івано-Франківського інсти-

туту нафти і газу» на базі Івано-Франківської 

філії Львівського політехнічного інституту з 

такими факультетами: геологорозвідувальний, 

газонафтопромисловий, механічний, автома-

тизації й економіки та загальнотехнічний.

Ректором інституту призначено доцента 

Є. Г. Шелєпіна, який до цього очолював Івано-

Франківську філію ЛПІ.

З метою вдосконалення системи підго-

товки фахівців без відриву від виробництва 

у 1971/1972 н. р. в інституті відкрито заочний 

та вечірній факультети, на яких зосереджено 

підготовку спеціалістів із молоді, яка працює, 

для нафтогазової та місцевих галузей про-

мисловості.

У 1976 р. на базі спеціальностей «про-

ектування та експлуатація газонафтопрово-

дів, газосховищ і нафтобаз» та «споруджен-

ня газонафтопроводів, газосховищ і нафто-

баз» відкрито факультет нафтогазопроводів, 

котрий став дев’ятим у структурі закладу, 

яка до 1985 р. практично не змінювалась. 

У 1985 /1986 н. р. факультет автоматизації й 

економіки реорганізовано у факультет авто-

матизації та електрифікації. А спеціальність 

«економіка та управління в галузях палив-

но-енергетичного комплексу» повернуто на 

газонафтопромисловий факультет.

Відповідно до потреб народного госпо-

дарства в інституті відкриваються нові спе-

ціальності: морські нафтогазові споруди; 

менеджмент у виробництві; прилади неруй-

нівного контролю для технічної та медич-

ної діагностики; прикладна екологія; облік та 

аудит; охорона навколишнього середовища і 

раціональне використання природних ресур-

сів; охорона праці в гірничому  та нафтовому 

виробництві. Проводиться робота з удоскона-

лення структури закладу.

Державна акредитаційна комісія при-

йняла рішення про акредитацію Івано-

Франківського інституту нафти і газу за IV 

рівнем. Постало питання подальшої реор-

ганізації ВНЗ. Наказом Міністерства освіти 

України № 147 від 18 травня 1994 р. оголо-

шено постанову Кабінету Міністрів України 

від № 244 від 20 квітня 1994 р. про створення 

Івано-Франківського державного технічного 

університету нафти і газу. Першим ректором 

призначено професора Є. І. Крижанівського, 

який донині очолює університет нафти і газу.

На сьогоднішній день, в Івано-

Франківському національному технічному 

університеті нафти і газу навчається близько 

12 тисяч студентів. До складу навчального 

заходу входить 15 факультетів, 54 кафедри, 

на яких ведеться підготовка і перепідготовка 

фахівців за 19 напрямками навчання, які вклю-

чають 28 спеціальностей. 

За рахунок налагоджених тісних ділових 

зв’язків з навчальними закладами нафтогазо-

вого профілю у Європі, Азії, США та Канади, у 

студентів університету є можливість стажува-

тись за кордоном, а у викладачів – приймати 

зарубіжних студентів і вчених. 

Приємно відзначити, що в університеті 

навчаються студенти з В’єтнаму, Індії, Польщі, 

Болгарії, Росії, Литви, Молдови, Туркменистану, 

Йорданії та Білорусії. 

Івано-Франківський національний техніч-

ний університет нафти і газу дбає і про дозвіл-

ля студентів. Діють центр довкілля та відпо-

чинку студентів, а також творчі самодіяльні 

колективи та спортивні клуби. Зокрема, уні-

верситетська волейбольна команда «Факел» 

виступає у суперлізі Національного чемпі-

онату, а футбольна команда бере участь у 

змаганнях професійної ліги.  
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ІННОВАЦІЇ

У листопаді 2013 року ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» успішно провів виробничі випробування першого 

мобільного компресора. Про особливості впровадження та переваги цієї енергозберігаючої 

технології детальніше у матеріалі статті

І. В. Лохман
І. З. Бурак
О. Д. Андріїв
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Технологія виконання будь-яких ремонт-

них робіт, пов’язаних з розгермети-

зацією газопроводів, в т. ч. ліквідація 

дефектів лінійної частини магістральних газо-

проводів, заміна несправних лінійних кранів, 

капітальний ремонт ділянок газопроводів, 

змушує ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» щорічно втрачати 

газ на виробничо-технологічні потреби. 

Враховуючи досить велику вартість при-

родного газу, газотранспортні підприємства 

Європи широко використовують мобільні 

компресорні установки, за допомогою яких 

відкачують газ з ділянки, яку ремонтують, або 

в інший газопровід, або за закритий лінійний 

кран. 

Проведений авторами аналіз наукових і 

технічних досягнень у галузі проектування та 

експлуатації компресорної техніки, дав змогу 

визначити, що нині з усієї сукупності вимог до 

мобільних компресорних установок найбільш 

актуальними є: підвищення їхньої мобільності 

і автономності, що забезпечує високу тран-

спортабельність (мала вага, малі габаритні 

розміри, можливість транспортування з висо-

кою швидкістю, висока прохідність по бездо-

ріжжю) і малий час переведення з похідного 

стану в робоче і назад; надійність, великі між-

ремонтні періоди, максимальний час роботи 

за умови фіксованої кількості запасу палива, 

що транспортується; можливість експлуатації 

в широкому діапазоні атмосферних умов без 

додаткової підготовки і вживання спеціаль-

них передпускових систем; пристосованість 

до тяжких умов транспортування (температу-

ра, тиск, інерційні перевантаження, вібрація, 

ударні дії, зміна просторовій орієнтації тощо); 

Виробничі випробування 
мобільної компресорної 
установки
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простоту обслуговування і експлуатації за міні-

мальної кількості обслуговуючого персоналу 

або його повної відсутності. 

Протягом 2011—2012 рр. фахівцями 

Управління експлуатації МГ, ГРМ та засобів 

ЕХЗ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» вивчався досвід вико-

ристання мобільних компресорних установок 

такими європейськими газотранспортними 

компаніями, як Еustream a.s. (Словаччина) і 

E.On Ruhrgas (Німеччина). 

За результатами цієї роботи у 2012 році 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» підписало договір на 

поставку двох мобільних компресорних 

установок «P-Pack 750» виробництва LMF 

(Австрія). Експлуатацію першого компресо-

ра здійснюватиме Золотоніське ЛВУМГ УМГ 

«Черкаситрансгаз», другого компресора – 

Угерське виробниче відділення ремонтних і 

сервісних послуг УМГ «Львівтрансгаз». 

З метою надійної та безпечної експлуатації 

високотехнологічного обладнання у вказа-

них підрозділах створені дільниці з експлуа-

тації та обслуговування компресорної уста-

новки. Працівники дільниці Золотоніського 

ЛВУМГ УМГ «Черкаситрансгаз» вже пройшли 

відповідне навчання та перевірку знань на 

заводі-виробнику, працівники Угерського 

виробничого відділення ремонтних і сервіс-

них послуг УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» пройдуть 

аналогічне навчання під час приймальних 

заводських випробувань. 

З 4 по 14 листопада 2013 року на базі 

Золотоніського лінійного виробничо-

го управління магістральних газопроводів  

«ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» успішно проведено 

приймальні випробування першого мобіль-

ного компресора. 

У період з 04.11.2013 по 14.11.2013 

на базі Золотоніського ЛВУМГ УМГ 

«Черкаситрансгаз» успішно проведено при-

ймальні випробування першого компресора 

LMF P-Pack 750 №13 BS604 091 (рис. 1) відпо-

відно до затвердженої «Програми експлуата-

ційних випробувань компресора LMF P-Pack 

750». Перекачування газу під час випробу-

вань відбувалося з відключеної ділянки магі-

стрального газопроводу «Прогрес» в магі-

стральний газопровід «Уренгой – Помари 

– Ужгород». 

Загальний об’єм газу, який було протран-

спортовано компресором під час випробу-

вань, склав близько 1,7 млн м3, об’єм газу про-

транспортований під час безперервної робо-

ти протягом більше 72 годин склав 1,1 млн м3. 

У 2014 році планується поставка та про-

ведення приймальних випробувань другого 

компресора. 

Орієнтовний економічний ефект від вико-

ристання одного мобільного компресора 

LMF P-Pack 750 тільки під час реконструк-

ції магістрального газопроводу «Уренгой 

– Помари – Ужгород» складе близько 30 

млн грн. Починаючи з 2014 року, це дасть 

можливість ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» як зменши-

ти виробничо-технологічні витрати газу до 

10—15 млн м3/рік, так і внести суттєвий вклад 

в боротьбу із «глобальним потеплінням». 

Слід зазначити, що придбані мобільні 

компресори LMF P-Pack 750 планується вико-

ристовувати в обов’язковому порядку під 

час будь-яких ремонтних робіт, пов’язаних з 

розгерметизацією протяжних ділянок газо-

проводів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

ІННОВАЦІЇ

З 4 по 14 листопада 2013 

року на базі Золотоніського 

лінійного виробничого 

управління магістральних 

газопроводів (УМГ) 

«ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» 

успішно проведені 

приймальні випробування 

першого мобільного 

компресора 

Фактична характеристика мобільного компресора LMF P-Pack 750 №13 BS604091
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ВИРОБНИЦТВО

Гідратоутворення 
під час експлуатації 
підземних сховищ газу
Проаналізованно процес утворення гідратів під час експлуатації підземних сховищ газу 

та наданно рекомендації з їх ліквідації

Р. В. Кохтюк 
Стрийське ВУПЗГ

Гідрати природного газу - це тверді 

кристалічні з’єднання, утворені водою 

і мікромолекулами компонентів при-

родного газу. Утворення гідратів є однією з 

проблем, яка пов’язана із процесом транспор-

тування газу (рис. 1). Здатність води утворю-

вати гідрати  пояснюється наявністю в ній 

водневих зв’язків. Водневий зв’язок примушує 

молекули води вишиковуватись в геометрично 

правильні структури і в присутності моле-

кул компонентів природного газу, ця впоряд-

кована структура стабілізується, утворюючи 

суміш у вигляді твердого осаду. Кристалічні 

грати гідратів мають складну, трьохвимірну 

будову, де молекули води утворюють каркас, 

у внутрішніх порожнинах якого знаходяться 

замкнені молекули компонентів природного 

газу (рис. 1).  [1, 5, 6]

Для утворення гідратів необхідні три умови:

- оптимальні термобаричні умови 

(поєднання низької температури газу і висо-

кого тиску газу);

- наявність речовин, які утворюють 

гідрат (метан, етан, діоксид вуглецю);

- достатня кількість води (води пови-

нно бути ні надто мало, ні надто  багато).

Для попередження можливості утворення 

гідратів достатньо виключити одну з трьох 

умов. Існують явища, які сприяють стрімкому 

темпу утворення гідратів а саме: 

- турбулентний режим руху газу 

(великі швидкості потоку та перемішування);

- центри кристалізації – точка з опти-
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мальними умовами для фазового перетворен-

ня (дефекти трубопроводів, зварні шви, фасоні 

деталі,  арматура, забруднення на стінках тру-

бопроводів);

- вільна вода.

Ще одним важливим аспектом гідратоутво-

рення є процес накопичування твердої речо-

вини. Накопичування гідрату необов’язково 

проходить в тому ж місці, де є умови для його 

утворення. Гідрати можуть переміщуватись по 

трубопроводу разом з потоком середовища і 

мають властивість накопичуватись на дільни-

цях, що і рідини [1, 2, 3].

Гідрати класифікують за типами залежно 

від розміщення молекул води в кристалічній 

решітці і  будови решітки. В газовій промисло-

вості широко зустрічаються два типи гідратів І 

і ІІ типу. Кількість молекул води в одній комірці 

решітки 46 од. для гідратів І типу і 136 од. для 

гідратів ІІ типу. Кількість порожнин  в  одній 

комірці решітки малих 2, великих 6 для гідрату 

І типу, 16 і 8 – для гідратів ІІ типу. Дані харак-

теристики гідратів І і ІІ типу дають можливість 

провести розрахунки їх фізичних властивостей 

в залежності від хімічного складу газу [1].

До речовин, які утворюють гідрати І типу 

належать метан, етан, діоксид вуглецю, сірко-

водень. Серед речовин, які утворюють гідрати 

ІІ типу в природному газі є азот, пропан та 

ізобутан.

Криві гідратоутворення для деяких ком-

понентів природного газу представлено на 

рис. 2.

Аналізуючи рис. 2, видно, що для чистого 

метану (100%) при температурі газу 5 °С і тиску 

газу 4,26 МПа утворюється гідрат І типу, тобто 

тиск 4,26 МПа є межею утворення гідратів при 

даній температурі, вище якої гідрат утворю-

ється, а нижче утворення гідрату відбуватись 

не буде. 

Одним з основних завдань є прогнозуван-

ня термобаричних умов, за яких можливий 

варіант утворення гідратів, тобто проведен-

ня розрахунків, як графічним, так і аналітич-

ним методами. Найбільш розповсюдженим 

є метод розрахунку за відносною густиною 

газу. Практичність цього методу полягає в 

простоті, оскільки використовується одна діа-

грама. Недоліком даного методу є невисока 

точність, оскільки чим менше даних відомо і 

використовується в розрахунках, тим нижча 

точність обчислень і достовірність резуль-

татів.

Провівши розрахунки для умов експлу-

атації ПСГ, за період відбирання газу 2010-

2011 рр. автором встановлено, що при серед-

ньому значенні тиску 3,11 МПа та середній 

температурі газу 11,96 °С з відносною гус-

тиною 0,599 утворення гідрату не буде від-

буватись. Однак при значенні тиску 3,11 МПа 

ВИРОБНИЦТВО

Рис. 1. Гідрат метану та природного газу 
(молекула метану замкнена в решітці)

Рис. 2. Умови утворення гідратів для вуглеводнів, що входять 
до складу природного газу [1]
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ВИРОБНИЦТВО

межею гідратоутворення є температура 9,17 

°С, що нижча від реальної на 2,79 °С (23,3 %), 

і відповідно при температурі газу 11,96 °С 

межею гідратоутворення є тиск 4,28 МПа, що 

на 1,17 МПа (37,6%) перевищує реальне зна-

чення. Оскільки в період відбирання газу на 

першій стадії збору підвищення тиску не може 

відбуватись тому слід зважати на значення 

температури, яка є ближчою і ймовірною до 

області утворення гідратів в умовах експлуа-

тації ПСГ. Криві температури природного газу 

для шлейфів (газопроводів) представлено на 

рис. 3.

Аналітичний метод розрахунку можна відо-

бразити за допомогою рівнянь: [3]

 LnPT 06,85,807107737,82 2 +Δ⋅−Δ⋅+−=
 (1)

 LnPT 12,27303740451060 2 +Δ⋅−Δ⋅+−=  (2)

де, ∆ - відносна густина газу; P – значен-

ня тиску, МПа; Т - розрахункова температура 

гідратоутворення К.

Рівняння 1 справедливе для умови 

Т≥273,15К, рівняння 2 при Т≤273,15К. [3]. За 

результатами розрахунку (рис. 3) встановлено, 

що при середньому значенні тиску газу 3,11 

МПа температура гідратоутворення становить 

9,02 °С, що на 24,58 % нижче від реального 

значення. Похибка обчислення аналітичним 

методом складає приблизно 1,7% в порівнянні 

з графічним, що вказує на можливість викорис-

тання обох методів в практичних розрахунках 

в умовах експлуатації ПСГ.

Одним із методів, який дає змогу проводити 

розрахунки вручну, є метод розрахунку коефі-

цієнта К (метод Катца) [1]. Коефіцієнт К визна-

чається, як показник розподілення окремого 

компонента, що входить до складу газу між 

гідратною і газовими фазами.

i

i
і s
yК =

(3)

де, y
i
 і s

i 
– молярні долі i-го компонента в 

газовій і гідратній фазах, відповідно.

Молярні долі визначаються на безводній 

основі і вода в розрахунок не враховується. 

Існує припущення, що в системі є достатня 

кількість води для утворення гідрату. За складе-

ними діаграмами для окремого компонента, що 

входить до складу природного газу визначають 

коефіцієнт К при відомих значеннях темпера-

тури і тиску газу[1]. Для решти речовин (ком-

понентів), які входять в склад природного газу, 

але не є гідратоутворювачами s
і
=0. За резуль-

татами розрахунку при середній температурі 

газу 11,96° С значення тиску за якого почне 

утворюватись гідрат складає 4,5 МПа, що на 

44,69% перевищує реальне значення 3,11 МПа. 

Похибка визначень коефіцієнта К складає 3,2 % 

(4,28 МПа) в порівнянні з методом розрахунку 

за відносною густиною.

Однак даний метод є громістким і складним 

в практичних умовах та має обмежений діапа-

зон використання для температури 0-20 °С, для 

тиску 0,7-7 МПа.

До ряду методів розрахунку умов гідратоут-

ворення на основі діаграм входить метод Бейлі-

Уічерта [1]. Даний метод розрахунків достатньо 

складний і призначений для природних газів з 

відносною густиною від 0,6 до 1,0. Окрім діапа-

зону відносної густини дана діаграма враховує 

вміст сірководню (Н
2
S), та пропану. Провівши 

обчислення за методом Бейлі-Уічерта для умов 

експлуатації ПСГ за період відбирання газу 

2010-2011 р. встановлено, що при середньому 

значенні тиску 3,11 МПа межею гідратоутво-

рення є температура 8,91 0С, значення якої є 

нижче від реальної на 3,05 °С (25,5 %). Точність 

розрахунку за даними авторів складає 1,7 °С. 

Таким чином, похибка обчислень складає 2,8% 

в порівнянні з графічним методом за відносною 

густиною та 1,2% в порівнянні з рівнянням 1. 

Крива температури природного газу для шлей-

фів (газопроводів) представлена на рис. 3. 

Провівши розрахунки за різними методами, 

можемо проаналізувати на скільки відсотків 

при заданих режимах експлуатації ПСГ було 

наближення до зони можливого гідратоутво-

рення. 

Таким чином, віддаленість до зон (меж) 

гідратоутворення знаходилась в діапазоні 23,3-

34,5% за температурою газу і 27,2-30,8% - за 

тиском газу при умовах експлуатації за період 

відбирання газу 2010-2011 рр.  Та проаналізу-

вавши періоди відбирання газу з ПСГ за 2007—

2011 рр. (рис. 3) віддаленість до зон (меж) гідра-

тоутворення знаходилась в діапазоні 2,6-27,7 % 

за температурою газу і 0,15-32,28% - за тиском. 

Крім того, за результатами розрахунків були усі 

умови утворення гідратів, як за температурою 

так і тиском в  діапазоні від 0,8% до 62,1%. 

Однак, який з методів дає найдостовірніші 

результати. Враховуючи практичність і про-

стоту розрахунків, а також найближче знахо-

дження до зони гідратоутворення 23,3% за тем-

пературою газу для періоду відбирання із ПСГ 

2010-2011рр. мабуть відповіддю стане метод 

за відносною густиною газу. Але, як вже було 

відмічено раніше, чим менше даних використо-

вується в розрахунку, тим точність обчислень є 

меншою. Слід зазначити, що попри найбільше 

значення 34,2 %  віддалення від зони гідрато-

увореня, метод Бейлі-Уічерта дає найдосто-

вірніші результати з мінімальною похибкою 

визначення. Оскільки він враховує пропан і сір-

ководень, вміст яких значно знижує тиск гідра-

тоутворення. Так чистий метан утворює гідрат І 

типу при темпертурі 5 °С і тиску 4,23 МПа (рис. 

2), однак при вмісті 1% пропану утворюється 

гідрат ІІ типу при температурі 5 0С і тиску 2,27 

МПа, відповідно при вмісті 1% пропану 1% сір-

ководню – 2,18 МПа згідно з проведенимироз-

Важливу роль відіграють 

фізичні властивості гідратів 

під час прогнозування 

технологічних процесів, 

які можуть протікати у 

процесі експлуатації ПСГ. 

Ці властивості залежать від 

типу гідрату, який може 

утворитись залежносто від 

складу газу, молекул, які 

заповнюють порожнини 

решіток, і ступеня 

заповнення порожнин

Рис. 3. Віддаленість від зон гідратоутворення:
1 – температура гідратоутворення за методом відносної густини газу; 
2 – температура гідратоутворення за методом Бейлі-Уічерта; 
3 – температура гідратоутворення за аналітичним методом; 
4 – тиск гідратоутворення за методом відносної густини газу; 
5 – тиск гідратоутворення за методом коефіцієнту К
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рахунками. Що змінює межі гідратоувторення 

на 46,3 % в першому випадку і 48,5 % в другому 

випадку. 

Важливу роль відіграють фізичні властивості 

гідратів пыд час прогнозування технологічних 

процесів, які можуть протікати у процесі екс-

плуатації ПСГ. Ці властивості залежать від типу 

гідрату, який може утворитись залежно від 

складу газу, молекул, які заповнюють порож-

нини решіток, і ступеня заповнення порожнин. 

Молярна маса гідрату залежить від криста-

лічної структури та ступеня заповнення порож-

нин, а також вона є функцією температури і 

тиску, оскільки ступінь заповнення порожнин 

решітки залежить від цих параметрів і є змін-

ною величиною [1]. 
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∑∑

= =

= =

⋅+

⋅⋅+⋅
= c

j

n

i
iijw

c

j

n

i
jiijWw

YN

MYMN
М

1 1

1 1

ν

ν

,(4)

де N
w
 – кількість молекул води в одній 

комірці решітки; М
w
 – молярна маса води;  Y

ij
 – 

парціальна степінь заповнення порожнин і-го 

типу молекулами j-го компоненту; ν
i
 – кількість 

порожнин і-го типу; n - число типів порожнин; 

с - число компонентів які є в комірці.

Густина гідрату визначається за формулою 

5 [1]
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де N
A
 – число Авогадро; V

c
 – об’єм однієї 

комірки.

Ентальпія плавлення є однією з важливих 

властивостей, за цією величиною можна визна-

чити кількість теплоти, яка необхідна для роз-

кладання гідрату. Для визначення ентальпії 

використовують рівняння Клапейрона [1]

 
Rz
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T
d

Pd
⋅
Δ

=
1

ln

(6)

де ∆Н – ентальпія плавлення; z – коефіці-

єнт стиснення газу; R - універсальна газова 

постійна.

Провівши відповідні розрахунки отри-

маємо M=18,81 г/моль, ρ=0,949 г/см3, 

∆Н=68,727 кДж/моль., за цими даними можна 

визначити об’єм газу, який замкнений в 1 кг 

гідрату, для нашого випадку 1,28 м3. 

Попередження гідратоутворення є одним 

з основних завдань в забезпеченні надійності 

газотранспортної системи. До методів попе-

редження гідратоутворення належать:

- зниження тиску газу;

- підвищення температури газу;

- додавання інгібіторів;

- осушення газу.

Виходячи з умов експлуатації ПСГ, найчасті-

ше використовуються два останні методи, з яких 

додавання інгібіторів проходить на першому 

етапі збору і підготовки газу. Слід відмітити, що 

додавання інгібіторів не виключає можливос-

ті утворення гідратів, а тільки збільшує межі 

гідратоувторення шляхом зниження граничної 

температури газу та підвищення граничного 

тиску газу. В якості інгібіторів використовуються 

спирти (метанол, етанол) та гліколі (етиленглі-

коль, диетиленгліколь, триетиленгліколь), крім 

того, як інгібітори можуть використовуватись 

соляні розчини. Однак через низьку величину 

зниження температури 10 °С  при концентра-

ції розчину 20 % в практиці вони не знайшли 

широкого застосування. Крім того, під час відби-

рання газу із ПСГ виносяться супутньо-пластові 

води з певним ступенем мінералізації. В світовій 

практиці проходять дослідження використання 

кінетичних інгібіторів попередження гідратоут-

ворення, які за своїми властивостями затриму-

ють ріст гідрату газу. Перевагами даного типу 

інгібіторів є низька концентрація від 0,01% до 

0,5% молекулярної маси, велика ефективність 

(затримання приросту ядра гідрату, поперед-

ження бурхливого росту, затримання накопи-

чення кристалів) та низька ціна до 50 % нижча в 

порівнянні з гліколями і спиртами [7]. 

Осушення газу – це процес видалення воло-

ги із природного газу, якщо в газі відсутня 

волога або вона міститься в малій кількості 

утворення гідрату неможливе або дуже мала 

ймовірність [1,3]. Існує декілька методів осу-

шення:

-  осушення рідкими поглиначами (глі-

колі);

-  осушення твердими поглиначами 

(цеоліт, силікагель);

-  осушення охолодженням.

Враховуючи вищесказане на першому етапі 

збору та підготовлення газу на ПСГ техноло-

гічна можливість осушення природного газу 

відсутня, а додавання інгібіторів попереджен-

ня гідратоувторення є витратним процесом в 

грошовому еквіваленті, тому варіант прогно-

зування меж гідратоутворення за значеннями 

тиску і температури є важливим заходом в 

організації режимів експлуатації ПСГ на стадії 

збору і подальшого транспортування природ-

ного газу. Відомі межі утворення гідратів в 

реальному часі транспортування газу дадуть 

можливість здійснити ряд заходів для поперед-

ження умов утворення та накопичення гідратів, 

саме на тих ділянках та об’єктах МГ, де існувати-

ме загроза. 
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ВИРОБНИЦТВО

Додавання інгібіторів 

не виключає можливості 

утворення гідратів, а 

тільки збільшує межі 

гідратоутворення шляхом 

зниження граничної 

температури газу та 

підвищення граничного 

тиску газу
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Одоризаційна 
установка 
барботажного 
типу
Розглянуто досвід експлуатації одоризаційних установок 

барботажного типу на газорозподільних станціях Макіївського 

лінійного виробничого управління магістральних газопроводів

В. Ф. Ісіров
Макіївське  ЛВУМГ

Природний газ (метан) і скраплені 

гази (пропан-бутани) не мають запа-

ху, тому будь-яке їхнє витікання із 

закритої системи можна виявити тільки спеці-

альними чутливими приладами. Оскільки такі 

гази широко застосовуються на промислових 

об’єктах й у побуті, їхнє витікання може спри-

чинити сильні отруєння, а крім того, у певних 

концентраціях вони можуть бути вибухоне-

безпечними. Тому виникає потреба оператив-

ного виявлення наявності газу в повітрі без 

застосування спеціальних технічних пристро-

їв. Віддавна цю проблему вирішують шляхом 

додавання в газ речовин, що мають різко 

виражений запах, присутність якого означає 

наявність витоків газу у системах газопрово-

ду або газового устаткування. Такі речовини, 

що надають газу специфічний запах, назива-

ють одорантами, а процес їхнього уведення в 

потік газу – одоризацією газу. 

Одоризація природного газу відбуваєть-

ся, як правило, на газорозподільних станці-

ях (перед подачею газу споживачам) або на 

централізованих одоризаційних пунктах. Для 

своєчасного вживання заходів із запобігання 

аварійним ситуаціям у випадку витоків, при-

родний газ повинен виявлятися за запахом у 

разі наявності його в повітрі. Виходячи з цієї 

вимоги, процес одоризації повинен забезпе-

чувати такий вміст одоранту в газі, щоб люди-

на з нормальним нюхом могла виявити його 

за об’ємної частки газу в повітрі, що дорівнює 

1 %. Кількісний вміст одоранту в природному 

газі, що подається споживачеві, нормується 

залежно від хімічного складу використовува-

ної одоризаційної суміші. Наприклад, відпо-

відно до ГОСТ 22387.5-77 «Газ для комунально-

побутового споживання. Методи визначення 

інтенсивності запаху», для етилмеркаптану 

норма уведення становить 16 г на 1 000 м3 газу 

за нормальних умов. Одоранти, що додають у 

природний газ, повинні мати такі властивості:

• різко виражений, специфічний 

запах (для чіткого розпізнавання); 

• проявляти фізичну й хімічну стій-

кість у пароподібному стані у процесі змі-

шання із природним газом і під час руху тру-

бопроводом (для забезпечення стабільного 

дозування); 

• бути сильно концентрованими (для 
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зменшення загальної витрати речовини); 

• мати мінімальну токсичність у робо-

чих концентраціях і не утворювати токсичних 

продуктів під час згоряння (для безпечної екс-

плуатації); 

• не створювати кородованого впли-

ву на матеріали газопроводів, місткості для 

зберігання й транспортування, що регулю-

ються запірною арматурою (для забезпечення 

тривалого терміну служби газопроводів і газо-

вого устаткування). 

Якість одоризації газу багато в чому визна-

чається способом одоризації й устаткуванням, 

що здійснює цей процес. Вибір способу одори-

зації й типу одоризатора газу залежать від 

необхідної продуктивності та точності. Одорант 

може вводитися в потік газу як у рідкому, так й 

у пароподібному стані. У рідкому стані пода-

вання одоранту в газопровід виробляється 

за допомогою крапельниці або дозувального 

насоса. Для одоризування парами одоранту 

частина загального потоку газу відгалужується, 

насичується парами одоранту, переміщаючись 

над рідким одорантом, барботує через нього, і 

повертається у загальний потік газу.

Краплинний спосіб уведення одоранту в 

потік газу вирізняється простотою та деше-

визною, незважаючи на підвищені вимоги 

до якості одоризації газу, залишається най-

поширенішим на діючих ГРС. У його основі 

лежить відносно постійна величина маси одні-

єї краплі рідини (для одоранту – маса однієї 

краплі вважається рівної 0,02 г, тобто в 1 г 

одоранту втримується приблизно 50 капель). 

Регулюючи подачу одоранту й підраховую-

чи кількість крапель в одиницю часу, можна 

домогтися необхідної витрати одоранту для 

встановленого значення витрати газу. При 

більших витратах газу послідовність краплі 

одоранту трансформується в струмінь рідини. 

У цьому випадку витрата одоранту відслід-

ковується за шкалою рівнеміра видаткової 

місткості (на деяких одоризаторах газу з цією 

метою встановлюється спеціальна замірна 

місткість з попередньо вивіреною ціною роз-

поділу). Але для ГРС із маленькою пропускною 

здатністю досить складно налагодити одори-

зацію краплинним способом. 

Такий спосіб вимагає постійних перевірок і 

регулювання здійснюваного через крапельни-

цю витрати одоранту при змінах витрати газу 

(наприклад, під час підключення або відклю-

чення окремих споживачів). Такі регулювання 

виконуються оператором ГРС вручну. 

Фактична точність одоризації при цьому 

невисока (становить від 10 до 25 %). Тому в 

сучасних одоризаційних установках, крапель-

ниця використовується тільки як резерв для 

роботи під час ремонту основного устатку-

вання. 

У процесі введення одоранту барботажним 

способом одоризація здійснюється шляхом 

проходження газу через одорант, де насичу-

ючись, газ надходить у газопровід. Нині існує 

велика кількість систем автоматизації для бар-

ботажних одоризаційних установок. 

На об’єктах Макіївського ЛПУМГ успішно 

експлуатується більше 10 установок барбо-

тажного типу, перевага яких полягає в просто-

ті конструкції та високій надійності. 

Принцип дії установки такий: газ високо-

го тиску через вентилі надходить в одоріза-

ційну установку, на ¾ заповнену одорантом. 

Через вихідні вентилі газ, насичений парами 

одоранту надходить у вихідний газопровід 

(низького тиску). Невеликого обсягу цього 

газу достатньо, щоб ступінь одоризації газу, що 

надходить споживачеві, досягав 3—5 балів. 

Вихідні вентилі у процесі роботи установки 

відкриті повністю, а вхідні вентилі регулюють 

об’єм газу, що проходить через установку. При 

цьому насичений парами одоранту газ, пере-

мішуючись із основним потоком газу, забез-

печує необхідний ступінь одоризації. Такий 

простий спосіб дає змогу одоризувати газ за 

мінімальних витрат та рівномірно розподіляти 

одорант у потоці газу. 

Заправлення одоризатора газу проводять-

ся службою ГРС за допомогою спеціального 

пристрою (див. рисунок).

Перед початком робіт необхідно звільнити 

видаткову місткість від надлишкового тиску.

Установка одоризації барботажного типу 

забезпечує одоризацію на ГРС із низькими та 

надзвичайно низькими витратами в широко-

му діапазоні значень витрати й рівномірним 

розподілом одоранту в потоці газу. Завдяки 

тому, що в достатньому для сезонних коли-

вань витрати газу підтримка заданого рівня 

одоризації відбувається параметрично, відпа-

дає необхідність у пристроях автоматичного 

контролю й керування, а також частому тех-

нічному обслуговуванні, що значно знижує її 

вартість і витрати на експлуатацію за високої 

надійності в роботі. Для середніх і високих 

витрат у цій же установці передбачено додат-

кові режими одоризації. 

Пристрій для заправлення одоризатора 
газу
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Кавітаційна обробка 
метанольної води
Запропоновано варіант підвищення ефективності регенерації метанолу, за якого запобігається 

відкладення солей на поверхнях технологічного обладнання, поліпшується процес

теплообміну та відділення метанолу від води 

О. В. Короткий 
Чернігівське ЛВУМГ

У 
період відбору газ, що подається в магі-

стральний газопровід, очищується в 

сепараторах від винесеної з пласту віль-

ної вологи та осушується в контакторі розчином 

диетиленгліколю (ДЕГу) до параметрів, встанов-

лених Держстандартами для газотранспортних 

магістралей. Для запобігання гідратоутворенню 

передбачене впорскування метанолу в кількості 

відповідно до вологовмісту газу при базовій 

нормі 1,8 кг/1000 м3 газу. Велика кількість під-

земних сховищ газу відзначається високими 

показниками виносу пластової води, що ство-

рює додаткові труднощі, пов’язані з очищенням 

її від метанолу. 

Використання метанолу як інгібітора гідра-

тоутворення   основний технологічний напрям 

застосування його в газовій і нафтовій галузях 

[1, 2]. Відсутність методів регенерації таких роз-

чинів і подальшого глибокого очищення вироб-

ничих стічних вод від метанолу, викликає як еко-

логічні, так і економічні проблеми [3]. Слід мати 

на увазі, що вартість хімічних реагентів різко 

збільшується через значні транспортні витрати 

на їх доставку до місць видобутку. Систематичні 

скиди або спалювання виробничих стічних вод, 

які містять метанол, в навколишнє середовище, 

можуть викликати серйозні навантаження на 

екосистеми. У зв’язку з цим, роботи, спрямовані 

на розробку технології виділення метанолу із 

стічних вод газоконденсатних родовищ і повер-

нення основної частини метанолу в технологіч-

ний цикл з подальшим доведенням залишкової 

концентрації метанолу в стічних технологічних 

водах до гранично допустимої концентрації 

(0,02 мг/дм3), є актуальними.

У процесі регенерації метанолу з мінералі-

зованого розчину пластової води на обладнан-

ні відбувається відкладення солей, особливо на 

нагрівальних поверхнях технологічних апара-

тів установки. Вони осідають на трубках випа-

рювача і парових каналах, на тарілках відгінної 

частини ректифікаційної колони, погіршуючи 

теплообмін і відділення метанолу від води [4].

Тому для очищення від солей використову-

ють кавітаційну обробку [5]. Серед встановле-

них і досліджених фізичних ефектів, що вико-

ристовуються для інтенсифікації технологічних 

процесів, важливе місце займає гідродинамічна 

кавітація, що супроводжується ефектами і яви-

щами, завдяки яким досягається інтенсифікація 

процесів подрібнення, гомогенізації, змішуван-

ня, активації рідких середовищ, прискорення 

тепломасообмінних процесів. 

Разом з тим залишається багато питань щодо 

вивчення механізму розчинення твердої фази 

полідисперсного складу в умовах кавітації.

Отже, необхідним є постійний пошук більш 

досконалих технічних рішень, а також викорис-

тання широкого спектру технологій, поклика-

них збільшити економічну ефективність видо-

бування, підготовляння газу до транспорту, і 

максимально знизити техногенний вплив на 

навколишнє природне середовище.

Установка регенерації метанолу на 

Олишівському підземному сховищі газу (ПСГ), 

запроектована відділом у 1983 р. та введена в 

експлуатацію в 1985 р. 

Слід зазначити, що до 2003 року ця уста-

новка регенерації забезпечувала вилучення 

основної маси метанолу з пластової води, 

відсепарованої від газу на газорозподільчому 

пункті (ГРП). На той момент основна маса 

обладнання відпрацювала встановлений для 

неї експлуатаційний термін і стала непридат-

ною до подальшої експлуатації. Насамперед, 

це апарати, в яких відбуваються термічні про-

Після оброблення 

забруднених водо-

метанольних розчинів 

у кавітаційному апараті 

відбувається очищен-

ня від нерозчинних 

домішок із збереженням 

практично незмінних 

властивостей метано лу, що 

дає можливість запобігти 

відкладенню солей на 

нагрівальних поверхнях 

технологіч них апаратів, 

сприяє поліпшенню 

процесу теплообміну 

та відділення метанолу 

від води 
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цеси з метанольною водою, а саме випарна 

колона, теплообмінники. На поверхнях тепло-

обмінників та тарілках колони відкладалися 

мінеральні солі, що викликало порушення 

нормального режиму роботи установки.

Недоліком цього способу є те, що під час 

його реалізації в промислових умовах реге-

нерації метанолу з мінералізованого розчи-

ну пластової води відбувається відкладення 

солей, особливо на нагрівальних поверхнях 

технологічних апаратів установки. Вони заби-

вають трубки у випарнику і парові канали 

на тарілках відгінної частини ректифікаційної 

колони, погіршуючи теплообмін і відділення 

метанолу від води. Відкладення складаються, 

як показує практика, з кальцієвих і магнієвих 

солей вуглекислоти і гідроксиду магнію.

Запропонований автором спосіб запобі-

гає засоленню технологічного обладнання 

установки, в якій проводять регенерацію 

метанолу, і тим самим дає змогу підвищити 

ефективність процесу регенерації, сприяє 

поліпшенню процесу теплообміну та відді-

лення метанолу від води. 

Розглянемо технологію функціонуван-

ня установки регенерації метанолу на 

Олишівському підземному сховищі газу. 

Пластова вода з розчиненим у ній метанолом 

з діючого відстійника В надходить в одну 

із місткостей насиченого метанолу – існую-

чу або додатково встановлену. З місткостей 

водометанольний розчин подається насосом 

на фільтри, після чого поступає на установку 

регенерації метанолу.

Пройшовши обробку у кавітаційному 

агрегаті, водометанольний розчин подається 

насосом в теплообмінник, де нагрівається до 

85—92  °С за рахунок тепла відпареної від 

метанолу пластової води. Нагрітий розчин 

поступає у випарну колону ВК, в якій відбува-

ється ректифікаційне розділення метаноль-

ної води на пари метанолу – верх колони, 

та пластову воду зі слідами метанолу – низ 

колони.

Пари метанолу з верху колони конденсують-

ся в повітряному конденсаторі-холодильнику, 

сконденсований метанол зливається у місткість 

зрошення. Неконденсовані пари з місткості 

поступають в барботер, очищаються від слідів 

метанолу, барботуючи через водний рівень, та 

виводяться з установки.

Метанол з місткості забирається насоса-

ми і подається на зрошення випарної колони 

для забезпечення заданої концентрації його в 

парах, а залишок відкачується на склад.

Частково відпарена від метанолу рідина 

з низу колони з температурою 107 °С про-

качується насосами через випарники, де за 

рахунок тепла, підведеного водяною парою, 

відбувається випарення метанолу до необхідної 

залишкової концентрації його у відпареній воді. 

Парорідинна суміш поступає у місткість випар-

ника, звідки пари подаються в нижню частину 

випарної колони, а вода відкачується насосами 

через теплообмінник, де охолоджується водо-

метанольною сумішшю до 23—30 °С, на очисні 

споруди.

Проектом передбачений варіант роботи 

установки у вакуумному режимі. Пари метано-

лу, виділені з водометанольної суміші в кавіта-

ційному агрегаті, виводяться окремим потоком 

безпосередньо у випарну колону. В колоні під-

тримується вакуум за допомогою вакуумного 

насоса.

Робота установки у вакуумному режимі дає 

можливість досягти необхідної глибини виді-

лення метанолу з пластової води при значно 

менших енергетичних затратах, в т.ч. і вимуше-

них, як от нестача водяної пари або її низький 

температурний потенціал.

Водяна пара для відпарювання метанолу 

у випарниках колони подається з котельні по 

паропроводу, діаметр якого Ду100.

Дренаж з апаратів та технологічних трубо-

проводів здійснюється через існуючу дренажну 

систему в існуючу дренажну місткість. Контроль 

за процесом здійснюється за допомогою систе-

ми КВПіА як існуючих, так і заново встановлених. 

Висновки
1. Аналіз роботи існуючих установок регене-

рації метанолу показав, що збільшення ефектив-

ності їх роботи можливе як за рахунок збільшен-

ня ступеня очищення в першу чергу від нероз-

чинних і емульгованих домішок, так і за рахунок 

підвищення ефективності роботи масообмінних 

системи поділу.

2. Вперше показано, що після обробки 

забруднених водо-метанольних розчинів в каві-

таційному апараті відбувається очищення від 

нерозчинних домішок із збереженням практич-

но незмінних властивостей метанолу, що дає 

можливість запобігти відкладенню солей на 

нагрівальних поверхнях технологічних апаратів, 

що сприяє поліпшенню процесу теплообміну та 

відділення метанолу від води.

3. Розроблена гнучка схема вдосконалено-

го процесу регенерації метанолу, яка збільшує 

ефективність роботи установки, дає змогу зна-

чно скоротити обсяг промстоків, що спрямову-

ються на утилізацію. 
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Другий наглядовий 
аудит інтегрованої 
системи управління
Розглянуто функціонування інтегрованої системи управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у 2013 

році та результати другого наглядового аудиту з боку міжнародного органу з сертифікації 

«TUV Rheinland Cert»

Важливим фактором успішного рішення 

актуальних завдань динамічного розви-

тку ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» є застосування 

сучасних принципів та методів керування біз-

нес-процесами. 

У світовій практиці ефективного менедж-

менту одним з найбільш дієвих інструментів 

визнано підхід, заснований на застосуванні між-

народних стандартів менеджменту.

З 2011 року в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» функціо-

нує інтегрована система управління, яка вклю-

чає систему управління якістю, систему еколо-

гічного керування та систему управління без-

пекою праці відповідно до вимог міжнародних 

стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Після успішного проходження сертифікацій-

ного аудиту з боку органу з сертифікації «TUV 

Rheinland Cert» (Німеччина), ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

отримало сертифікати, які підтверджують від-

повідність системи управління якістю вимогам 

ISO 9001:2008 (сертифікат ZN 01 100 115814), 

системи екологічного керування вимогам ISO 

14001:2004 (сертифікат ZN 01 104 115814) та 

системи управління безпекою праці вимо-

гам OHSAS 18001:2007  (сертифікат ZN 01 113 

115814). Термін дії сертифікатів до 04.06.2015.

Згідно з вимогами 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 рідше одного разу за рік 

підтверджувати відповідність сертифікованих 

систем управління шляхом проведення нагля-

дових аудитів.  

У 2013 році відповідно до плану робіт стосов-

но супроводження та удосконалення інтегрова-

ної системи управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та її 

філій було розроблено та затверджено:

- «Політика у сфері якості 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»;

- «Еко лог ічна  по л ітик а 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»;

- «Політика ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у сфері 

безпеки праці;

- «Цілі інтегрованої системи управлін-

ня ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2013 рік»;

- Нова редакція «Настанови інте-

грованої системи управління» відповідно до 

вимог ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 

18001:2007 для філій (УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ», 

УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ») та виробничих управлінь 

у їх складі (ЛВУМГ, ВУПЗГ),

а також цілий ряд стандартів та методик, 

які регламентують функціонування інтегрованої 

системи управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».  

Крім того, в межах підготовки інтегрованої 

системи управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» до дру-

гого наглядового аудиту: 

- проведено два семінари з фахівцями 

філій ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» з питань функціонуван-

ня системи управління безпекою праці відповід-

но до вимог OHSAS 18001:2007, впровадження 

методології визначення небезпек, оцінювання 

та управління ризиками, а також порядку визна-

чення, реєстрування та керування інцидентами;

- проведено загальний семінар-

навчання фахівців ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» з питань 

функціонування системи управління якістю, сис-

теми екологічного керування та управління без-

пекою праці;

- проведено семінар-навчання фахів-

ців ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» з питань стандартизації 

та ведення фондів нормативних документів;

- проведено семінар з фахівцями 

УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ» та два семінари з фахівцями 

виробничих управлінь філії (на базі Яготинського 

ЛВУМГ та Диканського ЛВУМГ) з питань впрова-

дження та функціонування інтегрованої системи 

управління; 

- проведено семінар з фахівцями 

УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» з питань впровадження та 

функціонування інтегрованої системи управлін-

ня;

І. О. Орлов, канд. техн. наук
А. М. Клюнь
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
О. А. Довгошея 
А. О. Шевченко 
УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» 
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- проведено дев’ять внутрішніх ауди-

тів інтегрованої системи управління  згідно з 

графіком ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Згідно із затвердженою програмою з 

25 по 29 листопада 2013 року група ауди-

торів ТОВ «ТЮФ Рейнланд Україна» провела 

наглядовий аудит за сертифікованими систе-

мами управління якістю, екологічного керу-

вання та управління безпекою праці ПАТ 

«УКРТРАНСГАЗ» відповідно до вимог міжнарод-

них стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:2007.

Наглядовий аудит проходив в таких струк-

турних підрозділах ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

- департаменти, управління та відді-

ли апарату ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (центральний 

диспетчерський департамент, науково-техніч-

не управління, управління охорони праці, тех-

нічного нагляду та пожежної безпеки, відділ 

екології та природних ресурсів);

- відділи (служби) апарату філії 

УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»;

- відділи (служби) апарату філії 

УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»;

- виробничі управління у скла-

ді УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ» (Яготинське ЛВУМГ, 

Диканське ЛВУМГ) та УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» 

(Тернопільське ЛВУМГ, Опарське ВУПЗГ).

Обсяг та сфера наглядового аудиту мала 

вибірковий характер. Тобто в кожному струк-

турному підрозділі вибірково перевірялись 

різні відділи та служби.

У ході аудиту аудитори перевіряли наяв-

ність та зміст положень про структурні підроз-

діли, посадових інструкцій, чинної норматив-

ної, експлуатаційної та технічної документації, 

вимоги до планування, виконання та контролю 

основних і допоміжних технологічних проце-

сів. Також було приділено значну увагу вико-

нанню різних технологічних процесів (ремон-

ти на об’єктах ЛЧМГ, ГРС, КС, ПСГ, повірка 

метрологічного обладнання, процеси зварю-

вання тощо). На всіх рівнях в обов’язковому 

порядку було перевірено роботу технічних 

відділів, відділів (служб) охорони праці, тех-

нічного нагляду та пожежної безпеки, відділів 

(служб) екології, природних ресурсів та енер-

гозбереження. 

Під час аудиту фахівцями «ТЮФ Рейнланд 

Україна» було відзначено:

- значну увагу керівництва 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», філій та виробничих 

управлінь до питань функціонування, підтрим-

ки та покращення інтегрованої системи управ-

ління;

- високий відсоток досягнення цілей 

інтегрованої системи управління у 2013 році; 

- наглядне розміщення обов’язкової 

документації систем управління якістю, еко-

логічного керування та управління безпекою 

праці;

- якість планування, оптимізації та 

контролю параметрів роботи газотранспорт-

ної  системі України;

- високий рівень планування, вико-

нання робіт, аналізу та звітності з питань обслу-

говування, ремонтів та модернізації обладнан-

ня на всіх рівнях;

- значну увагу роботі з визначеними 

суттєвими екологічними аспектами та впрова-

дження 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 вимі-

рювання кількості та якості природного газу;

- високий рівень підготовки та квалі-

фікації персоналу, їх відкритість та обізнаність у 

питаннях функціонування інтегрованої системи 

управління;

- наявність та застосування сучасної 

актуальної нормативно-правової бази та  орга-

нізація 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 всіх рівнях 

керування. 

У ході наглядового аудиту аудитори отрима-

ли документальні підтвердження якості надання 

послуг з транспортування та зберігання при-

родного газу, забезпечення та дотримання 

вимог до технологічних процесів, екологічної 

безпеки та безпеки праці під час виконання 

запланованих робіт.

Під час наглядового аудиту інтегрованої сис-

теми управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» невідпо-

відностей вимогам міжнародних стандартів не 

виявлено. 

Групою аудиторів було надано рекомендації, 

які спрямовані на подальше поліпшення інтегро-

ваної системи управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», а 

саме:

- формулювати вимірювальні цілі інте-

грованої системи управління з їх деталізацією 

для відповідних підрозділів та рівнів;

- провести навчання фахівців з питань 

впровадження нових методик інтегрованої сис-

теми управління;

- забезпечити урахування визначених 

екологічних аспектів (суттєвих екологічних 

аспектів) під час планування та виконання кон-

кретних видів робіт;

- звернути увагу на необхідність 

(обов’язковість) визначення причини виявле-

ної невідповідності та розроблення адекватних 

коригувальних дій як за результатами внутріш-

ніх аудитів, інших перевірок, так у поточній 

діяльності на всіх рівнях. 

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. 

Дію сертифікатів, виданих «TUV Rheinland 

Cert» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» продовжено. 

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. 

З 2011 року в 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

функціонує інтегрована 

система управління, 

яка включає систему 

управління якістю, систему 

екологічного керування 

та систему управління 

безпекою праці відповідно 

до вимог міжнародних 

стандартів ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001

На знімку: учасники наглядового аудиту в Опарському виробничому управлінні 
підземного зберігання газу
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Однією з найважливіших і відповідаль-

них професій в нашому Товаристві є 

зварник.

У ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» зараз працює 157 

зварників і 326 електрогазозварників. Від їхньої 

роботи великою мірою залежить надійність 

наших газопроводів. 

З метою підвищення кваліфікації зварни-

ків, поліпшення навичок та умінь практичної 

роботи, обміну досвідом під час виконання 

зварювальних робіт та стимулювання, згідно з 

наказом Голови Правління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

щорічно в два етапи проводиться огляд-кон-

курс «Кращий зварник ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

У конкурсі беруть участь зварники 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», які отримали спеціальну 

теоретичну і практичну підготовку щодо кожно-

го способу зварювання з урахуванням специфі-

ки зварювальних робіт та мають стаж роботи у 

газовій промисловості не менше одного року.

Перший етап огляду-конкурсу проводиться 

до 1 липня у філіях: УМГ «ДОНБАСТРАНСГАЗ», 

УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ», УМГ «ХАРКІВ-

ТРАНСГАЗ», УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ», УМГ 

«ЛЬВІВТРАНСГАЗ», УМГ «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ», 

БМФ «УКРГАЗПРОМБУД». 

На першому етапі огляду-конкурсу, який 

відбувся у філіях, взяли участь зварники, які 

пройшли внутрішній відбір у своєму структур-

ному підрозділі.

Комісії філій після підведення підсумків пер-

шого етапу визначили переможців та присуди-

ли їм перше, друге та третє місця.

Переможці першого етапу отримують пре-

мії:

 перше місце – 5 000 грн;

 друге місце – 3 500 грн;

 третє місце – 2 000 грн.

У другому етапі огляду-конкурсу взяли 

участь зварники, які перемогли в огляді-кон-

курсі на звання кращого зварника філії та 

зайняли перше місце: 

Сергій Козьбан – 

Краматорське ЛВУМГ УМГ «Донбастрансгаз»; 

Олександр Козачок – 

Чернігівське ЛВУМГ УМГ «Київтрансгаз»; 

Євген Магомета – 

Стрийське ВУПЗГ УМГ «Львівтрансгаз»; 

Роман Дидич – Богородчанське 

ЛВУМГ УМГ «Прикарпаттрансгаз»; 

Валентин Ляшенко – 

Запорізьке ЛВУ УМГ «Харківтрансгаз»; 

Олексій Коваленко – Золотоніське 

ЛВУМГ УМГ «Черкаситрансгаз»; 

Олександр Вишегородський – 

БМУ-2 БМФ «Укргазпромбуд».

Учасники конкурсу в перший день про-

йшли перевірку теоретичних знань.

Питання стосувалися основ зварювання 

плавленням, зварних з’єднань і швів, зварю-

вальних матеріалів, зварювального устатку-

вання та апаратури, технології виконання 

зварних з’єднань (підготовка під зварюван-

ня, підігрівання, режими зварювання, техні-

ка зварювання, термічна обробка), контр-

оль якості зварних з’єднань, особливості 

технології ремонту (виправлення дефектів) 

зварних з’єднань, організація зварювальних 

робіт, керівні матеріали та технічна докумен-

тація із зварювання, охорона праці під час 

виконання зварювальних робіт.

Наступного дня кожний учасник зварю-

вав стик труби діаметром 530 мм і 53 мм. 

Зварювання з’єднань проводилися в поло-

женнях, які відповідають виробничим умовам.

По завершенню роботи Комісія оцінюва-

ла відхилення за розмірами і формою швів 

від вимог технології зварювання та ГОСТ, 

зміщення кромок з’єднувальних елементів, 

поверхневих тріщин усіх видів та напрям-

ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ

Кращий зварник Укртрансгазу
З 13 по 14 листопада на базі Боярського лінійного виробничого управління магістральних 

газопроводів пройшов другий етап огляду-конкурсу «Кращий зварник ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

В. Г. Моца
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

На знімку: переможці огляду-конкурсу на звання кращого зварника філії
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ків, напливів, підрізів, пропалів, незаваре-

них кратерів, непроварів, пористості вище 

норм, установлених відповідними норма-

тивними документами.

Представниками територіального центру 

НВЦ «ТЕХДІАГАЗ» було здійснено перевірку 

якості зварних з’єднань шляхом:

- візуально-оптичного контролю;

- радіографічного контролю;

- ультразвукової дефектоскопії.

Радіографічний контроль та ультразву-

кову дефектоскопію проведено згідно з 

СОУ 60.3-30019801-031:2005 «Магістральні 

газопроводи. Контроль якості зварювання 

(2005)», ГОСТ 7512 і ГОСТ 14728, а також від-

повідно до галузевих стандартів та інструк-

цій. 

Ці види контролю проводились по всій 

довжині зварного з’єднання.

Під час радіографії та ультразвуко-

вої дефектоскопії оцінка якості зварного 

з’єднання встановлюється згідно з ВСН 

012-88 «Строительство магистральных и 

промысловых трубопроводов. Контроль 

качества и приемка работ».

Максимальна оцінка теоретичних знать 

та практичних навичок – 100 балів, в тому 

числі теоретичних знань – 40 балів, практич-

них навичок – 60 балів. 

Конкурс проведено за безпосе-

редньої участі головного інженера 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігоря Лохмана, дирек-

тора Департаменту транспортування газу 

Ігоря Бурака, головного зварювальника 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Олександра Щербака, 

начальника Боярського ЛВУМГ Сергія 

Вижанова. 

Конкурс було проведено на високому 

професійному рівні. Впевнений, що набу-

тий при цьому досвід слід поширювати на 

інші професії. Це буде сприяти підвищен-

ню трудової активності і кваліфікації наших 

робітників.

Конкурсна Комісія ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

визначила переможців другого етапу:

перше місце – «Золотий звар-

ний шов» – диплом «Кращий зварник 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (премія 8 000 грн) – 

Олександр Козачок, електрогазозвар-

ник 6 розряду Чернігівського ЛВУМГ  

УМГ «Київтрансгаз»; 

друге місце – «Срібний зварний шов» – 

диплом «Кращий зварник ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

(премія 6 500 грн.) – Валентин Ляшенко, 

електрогазозварник 6 розряду Запорізького 

ЛВУМГ УМГ «Харківтрансгаз»; 

третє місце – «Бронзовий зварний шов» – 

диплом «Кращий зварник ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

(премія 5 000 грн.) – Роман Дидич, електро-

газозварник 6 розряду Богородчанського 

ЛВУМГ УМГ «Прикарпаттрансгаз». 

Диплом «Кращий зварник 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» є підставою для вста-

новлення працівнику надбавки за високу 

професійну майстерність.

Переможець огляду-конкурсу – 

Олександр Козачок народився 17.01.1984 

в смт. Олишівка Чернігівського району 

Чернігівської області. У липні 2002 р. закінчив 

Чернігівське професійно-технічне учили-

ще за спеціальністю «Електрогазозварник». 

Наступного дня після закінчення училища 

був прийнятий на роботу в Чернігівське 

ЛВУМГ електрогазозварником 3 розряду 

лінійно-експлуатаційної служби, де працює 

і донині.

За час роботи в ЛВУМГ Козачок О. І. 

зарекомендував себе висококваліфікованим 

спеціалістом, про що свідчить якісне вико-

нання ним зварювальних вогневих робіт із 

заміни запірної арматури, монтажу замір-

них дільниць, ремонту дефектних місць 

шляхом уварки котушок, установки мета-

левих муфт на ЛЧМГ Чернігівського ЛВУМГ, 

а також неодноразові його залучення УМГ 

«Київтрансгаз» для надання технічної допо-

моги суміжним ЛВУМГ. 

Козачок О. І. безпосередньо брав участь 

у проведенні вогневих робіт із заміни дефек-

тних кранів на Роменській КС Сумського 

ЛВУМГ, установці герметичних муфт на МГ 

КЗУ-1, монтажі триходового крану на ГРС 

в с. Гребінки Боярського ЛВУМГ, підклю-

ченні новозбудованої КС «Бобровницька» 

Мринського ВУПЗГ, установці металевих 

муфт на МГ Бердичівського ЛВУМГ.

Як кваліфікований зварник та відпові-

дальний працівник залучався для надання 

допомоги Інституту електрогазозварювання 

ім. Є. О. Патона у виготовленні стенду із труб 

для випробування їх під тиском з метою 

проведення сертифікації труб для МГ Ду 700. 

У 2007 р. Олександра Козачока було наго-

роджено Почесною Грамотою НАК «Нафтогаз 

України». 

Такі працівники є взірцем самовідданої 

праці і нашою гордістю. 

На знімку: учасники конкурсу під час виконання завдань 
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Полігон з визначення 
витоків і втрат 
природного газу
В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу створено полігон з 

визначення витоків і втрат природного газу з газопроводів і газового обладнання

М. О. Карпаш 
канд. техн. наук
А. В. Яворський
канд. техн. наук
ІФНТУНГ

Стабільна, надійна та безвідмовна 

робота Єдиної системи газопостачан-

ня країни визначається технічним ста-

ном лінійної частини магістральних газопро-

водів та газопроводів-відгалужень. У зв’язку із 

різким скороченням будівництва нових газо-

проводів, збільшенням терміну та технічно 

недосконалими умовами експлуатації діючих, 

їх недостатнього рівня надійності у газовій 

галузі гостро стоїть питання діагностики газо-

проводів.

У процесі діагностики магістральних газо-

проводів головними питаннями є: що діагнос-

тувати, які параметри враховувати, що визна-

чає пропускну спроможність трубопроводу 

в експлуатації. Правильний вибір підходу до 

вирішення цієї задачі є важливим з багатьох 

причин.

Використання дистанційних методів дослі-

дження герметичності газопроводів є най-

більш ефективними, тому що цими метода-

ми можна виявити витоки з малими дебітами, 

тобто на ранній стадії руйнації останніх і усуне-

ні їх з мінімальними матеріальними втратами.

Невід’ємну частину в процесі розробки 

нових ефективних методів дистанційної діа-

гностики є підготовка та навчання персоналу 

в умовах, наближених до виробничих. 

Нині найбільш прогресивним методом 

навчання персоналу є проведення практич-

них занять на так званих полігонах, де про-

водиться імітація тих чи інших позаштатних 

ситуацій, в тому числі витоків. 

Івано-Франківський національний техніч-

ний університет нафти і газу збудував полі-

гон, який дає змогу проводити в реальних 

умовах апробацію контрольно-вимірюваль-

ного обладнання і методик для пошуку місць 

витоків газу і визначення їх об’ємів. Крім того, 

полігон буде задіяно для практичної підготов-

ки і подальшої атестації персоналу газотран-

спортних компанії за напрямком визначення 

витоків газу з газопроводів і газового облад-

нання та студентів відповідних спеціальнос-

тей ІФНТУНГ. Цей полігон дасть можливість 

моделювати витоки в діапазоні від 0,004 м3/год 

(мікро-витоки) до 10 м3/год (великі витоки). 

Пристрій керування роботою  навчального полігону
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Для спорудження навчально-наукового 

полігону на території ІФНТУНГ було обрано 

територію між навчальними корпусами №5 

і №9. 

Конструктивно полігон складається з 

наземного і з імітованого підземного облад-

нання. Пневматичну схему полігону представ-

лено на рис. 1. Підземна газопровідна мере-

жа моделюється двома нитками металічного 

трубопроводу і однією ниткою поліетилено-

вого. Трубопроводи через запірну арматуру 

(кульові крани) зводяться в одну точку подачі 

робочого середовища. Робоче середовище 

(природний газ, штучна газова суміш, повітря) 

подаються при тиску до 0,05 МПа через мемб-

ранний лічильник для визначення витрати 

(моделюється газова мережа низького тиску). 

При тисках від 0,05 до 0,5 МПа (моделюєть-

ся газова мережа середнього тиску) робоче 

середовище подається в обхід стаціонарного 

газового лічильника через запірну армату-

ру і штуцер. Відповідно для фіксації тиску в 

газовій мережі під час моделювання різних 

режимів роботи застосовуються манометри з 

межею вимірювання тиску – 0,06 і 0,6 МПа. Для 

моделювання керованих підземних витоків 

використовуються електромагнітні клапани 

з відповідним  пристроями для моделювання 

витоку (дифузори з отворами різного діаме-

тру). Відповідне керування роботою електро-

клапанів здійснюється дистанційно з наземної 

шафи керування. Вмикаючи відповідні елек-

троклапани, можна моделювати витік газу з 

різною витратою і в різних місцях полігону. 

Живлення електроклапанів здійснюється від 

переносного акумулятора.

Враховуючи особливості споруджуваного 

полігону і його місце розміщення на терито-

рії ІФНТУНГ (альсфальтно-бетонне покриття і 

можливість міграції газу в навчальні корпуси 

університету) обрано рішення щодо розмі-

щення обладнання полігону в спеціалізованій 

огороджувальній конструкції з габаритними 

розмірами 6×12 м, яка виготовляється з лис-

тового металу.

Подача природного газу для живлення 

полігону планується від існуючої повітряної 

газової мережі, яка прокладена поряд з міс-

цем розміщення полігону, для подачі газової 

суміші будуть використовуватись балони, а 

для повітря – повітряний компресор.

Створена огороджувальна конструкція 

передбачає встановлення необхідного газо-

вого обладнання в її порожнину, після чого 

порожнина заповнена піском і ґрунтовою від-

сипкою, яка засіяна зверху травою, для моде-

лювання підземних умов розміщення газового 

обладнання. Для безпеки проведення практич-

них занять огороджувальна конструкція облад-

нується поручнями безпеки і східцями. 

Рис. 1. Пневматична схема навчально-наукового полігону з визначення витоків і втрат 
природного газу з газопроводів і газового обладнання

Монтаж обладнання полігону 
з визначення витоків та втрат 
природного газу

Будівництво полігону з визначення 
витоків та втрат природного газу
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Нормативные документы 
по сварке и контролю 
сварных соединений
Рассмотрены вопросы организации процесса разработки нормативных документов по сварке 

и контролю качества сварных соединений газопроводов ОАО «Газпром»

Е. М. Вышемирский
канд. техн. наук
ОАО «Газпром»

Для обеспечения высокого уров-

ня надежности и безопаснос-

ти эксплуатации объектов 

магистральных газопроводов (МГ) ОАО 

«Газпром» первостепенное значение имеет 

состояние и технический уровень сварочного 

производства. Как известно, сварка является 

одним из главных технологических процес-

сов, как при строительстве, так и при ремон-

те (эксплуатации) объектов магистральных и 

промысловых газопроводов (ПГ), а также при 

изготовлении труб, трубной продукции, тех-

нологического оборудования. 

Проведение единой технической поли-

тики в области сварочного производства 

ОАО «Газпром» является главной задачей 

подразделения ОГС ПТУ (рис. 1).

В настоящее время в круг деятельности 

отдела главного сварщика входят вопросы по 

сварке и контролю качества сварных соеди-

нений нескольких Департаментов, а именно:

- Департамента по транспортировке, 

подземному хранению и использованию газа 

(сварка и родственные процессы, контроль 

сварных соединений при реконструкции, 

ремонте и эксплуатации объектов МГ);

- Департамента по добыче газа, газово-

го конденсата, нефти (сварка и родственные 

процессы, контроль сварных соединений 

при реконструкции, ремонте и эксплуатации 

промысловых газопроводов);

- Департамента стратегического разви-

тия (сварка и контроль сварных соединений 

при изготовлении труб и трубной продукции, 

трубных узлов);

- Департамента инвестиций и строитель-

ства (сварка и родственные процессы, контр-

оль сварных соединений при строительстве и 

реконструкции объектов ЕСГ).

При этом функция «Проведение единой 

технической политики в области сварки и 

контроля качества сварных соединений. 

Координация работ сварочного производ-

ства в дочерних обществах и организаци-

ях» закреплена и отражена в Положении о 

Департаменте по транспортировке, подзем-

ному хранению и использованию газа (п. 

2.2.16) (утв. Приказом от 9.08.2002 № 80).

Важнейшим направлением технической 

политики, безусловно, является организа-

ция разработки и внедрения нормативных 

документов по сварке и контролю каче-

ства сварных соединений магистральных и 

промысловых газопроводов, а также других 

объектов Единой системы газопроводов (ЕСГ).

Основная роль в организации системной 

деятельности по разработке нормативных 

документов по сварке и контролю качества 

сварных соединений МГ отводится Целевым 

комплексным программам развития сва-

рочного производства (ЦКП РСП), которые 

ориентированы, прежде всего, на разра-

ботку организационных, руководящих и 

нормативных документов сварочного произ-

водства.

Для их успешной реализации, а также 

для развития и координации сварочно-

го производства ОАО «Газпром» действует 

Координационный совет (КС). В его соста-

ве с целью оперативного управления были 

созданы исполнительный орган (исполком) и 

шесть секций по направлениям сварочного 

производства (рис. 2).

В состав исполкома и секций вошли 

наиболее компетентные и инициативные 

специалисты дочерних обществ (ГТО, ГДО) и 

подрядных организаций.

Важным итогом деятельности ЦКП стала 

организация разработки новых НД для 

ремонта объектов ЕСГ (МГ, ПГ), находящихся 

в эксплуатации, с применением технологий 

сварки и родственных процессов, а также раз-

работки новых технологий сварки при строи-

тельстве и реконструкции МГ, новых, научно 

обоснованных норм оценки качества сварных 

соединений, в том числе стыков. 

Следует отметить, что в настоящее время 

ОАО «Газпром» вынужден самостоятельно 

решать вопросы, связанные с организацией 

исследований и разработкой нормативных 

документов в области сварки и контроля 

качества сварных соединений магистральных 

и промысловых трубопроводов, проведения 

квалификационных испытаний технологий 

сварки, разработкой новых отечественных 

технологий сварки трубопроводов, в том 

числе из толстостенных высокопрочных труб, 

а также ремонтных технологий с применени-

ем сварки (наплавки).
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Всесоюзный научно-исследовательский 

институт по строительству трубопроводов 

(ВНИИСТ), проводивший исследования в 

области сварки труб и выполнявший разра-

ботку технологий сварки трубопроводов и 

методов контроля сварных соединений, пере-

профилирован и в настоящее время не зани-

мается вопросами сварки трубопроводов.

Таким образом, ОАО «Газпром» является 

единственной организацией в РФ, обеспечи-

вающей трубопроводный транспорт совре-

менной нормативной базой в области сварки, 

контроля качества и диагностики сварных 

соединений. Основными исполнителями, раз-

работчиками и партнерами ОАО «Газпром» по 

указанным вопросам являются ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ», МВТУ им. Н.Э. Баумана, НУЦ «Сварка 

и контроль», РГУ нефти и газа И.М. Губкина, 

НИПИСтройТЭК.

Всего за последние годы было разработа-

но более 30 нормативных документов. 

Выпуск большого количества НД, тем более 

временного характера, было вынужденной 

мерой.

Поэтому, после ввода основополагаю-

щих документов системы стандартизации 

ОАО «Газпром» была поставлена задача:

- во-первых, повысить статус НД по сварке 

и контролю (до уровня СТО Газпром), сделав 

их нормативными документами системы стан-

дартизации;

-во-вторых, систематизировать и сократить 

количество НД по сварке и контролю;

- в-третьих, заменить старые НД 

Миннефтегазстроя, которые только фор-

мально позволяли осуществлять сварочно-

монтажные работы (по Р
р
 до 9,8 МПа и классу 

прочности до К-60), а фактически, в связи 

с реализацией новых инвестиционных про-

ектов (начиная с Северо-Европейского газо-

провода), применением толстостенных труб 

(с толщиной стенки свыше 25 мм класса 

прочности К-60), а также началом проекти-

рования МГ (Бованенково–Ухта) с использо-

ванием высокопрочных труб из стали К65 

(Х80), делали проведение данных работ 

невозможным, как по заниженным требовани-

ям, предъявляемым к сварным соединениям, 

так и по представленным в НД технологиям 

сварки 1980-х гг. 

Дополнительно к указанным СТО ОГС 

был разработан СТО Газпром 2-3.5-046-2006 

«Порядок экспертизы технических условий 

на оборудование и материалы, аттестации 

технологий и оценки готовности организаций 

к выполнению работ по диагностике и ремон-

ту объектов транспорта газа ОАО «Газпром», 

главной целью которого явилось создание 

системы оценки соответствия продукции (в 

том числе, основного и вспомогательного 

сварочного оборудования и материалов), 

а также оценки готовности организаций к 

выполнению работ на объектах транспорта 

Рис. 1. Организационная система взаимодействия в сварочном производстве ОАО «Газпром»

Таблица 2
Технологии сварки

Количество 
технологий 
сварки, шт.

Автоматические Меха-
низиро-
ванные

Ручные Комбинированные
Ремонтные

ААДП, АПГ АФ на подъем на спуск РД+АПИ РД+АФ МП+АПИ МП+АФ

4 1
–

5 3 1 1 3 1
12

5 8 6

ИТОГО, шт. 31

Таблица 1 
Типоразмеры труб класса прочности К-65 различных заводов-изготовителей

Количество 
контрольных 
сварных 
соединений, шт.

ОАО «Выксунский металлургический завод» (Россия)
Sumitomo 
(Япония)

Nippon Steel 
(Япония)

ЗАО «ИТЗ» 
(Россия)

1420 х 33,4 1420 х 27,7 1420 х 23,0 1420 х 27,7 1420 х 27,7 1420 х 27,7

7 17 8 10 4 15

ИТОГО, шт. 61
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газа.

Важным итогом реализации положе-

ний данного СТО стало формирование на 

регулярной основе базы данных – реестров 

указанного оборудования и материалов, ТУ 

которых соответствуют ТТ ОАО «Газпром» и 

которые допускаются к закупке на конкурсной 

основе (к тендеру) и соответственно к приме-

нению на объектах транспорта газа. 

Реализация новых инвестиционных про-

ектов, применение новых классов прочнос-

ти сталей, увеличение толщины труб и СДТ 

(вследствие роста параметров МГ, прежде 

всего, давления – 9,8 и 11,8 МПа) потребовала 

организации совершенно иного подхода к 

разработке нормативных документов по свар-

ке и контролю качества сварных соединений, 

а именно организации работы в три этапа. 

На 1 этапе на основе анализа требова-

ний международных стандартов, проведения 

предварительных исследований (испытаний 

на пластинах и фрагментах труб) определя-

ются оптимальные технические требования к 

кольцевым сварным соединениям, обеспечи-

вающие высокую надежность и безопасность 

МГ, и в результате выбираются сварочные 

материалы, оборудование и технологии, отве-

чающие необходимым нормативным параме-

трам. На этой основе формируется проект 

нормативного документа по сварке и контр-

олю качества сварных соединений (1 редак-

ция).

На 2 этапе осуществляется комплекс 

исследовательских работ посредством про-

ведения квалификационных испытаний 

сварочных материалов и оборудования, с 

целью подтверждения их качественных и 

количественных характеристик (свойств), 

предусмотренных 1 редакцией нормативного 

документа по сварке.

На 3 этапе по результатам 

квалификационных испытаний формируется 

окончательная редакция нормативного доку-

мента по сварке.

Правильность такого подхода была под-

тверждена при подготовке к строительству, 

безусловно, самого уникального инвести-

ционного объекта за всю историю газовой 

промышленности – МГ Бованенково–Ухта. 

Уже на раннем этапе строительства газо-

провода, на первых образцах фрагментов 

труб Х-80 (катушках) различных производи-

телей было забраковано 11 марок сварочных 

электродов.

В табл. 1–4 приведены основные результаты 

квалификационных испытаний оборудования 

и технологий сварки при строительстве МГ 

Бованенково–Ухта.

По результатам квалификационных 

испытаний были забракованы две технологии:

- электроды с основным видом покрытия 

марки LB-106 (Kobe Steel) для ручной дуговой 

сварки;

- комбинация «проволока + флюс» марок 

ОК Autrod 13/64 + OK Flus 10.71 (ESAB) для 

Рис. 2. Организационная структура Координационного совета по сварочному производству ОАО «Газпром»

Таблица 3
Компании – производители сварочных материалов

Количество марок 
сварочных материалов, шт.

ESAB 
(Швеция)

Lincoln 
Electric 
(США)

Bohler 
(Германия, 
Австрия)

Kobe 
Steel 

(Япония)

ЗАО 
«НПФ «ИТС» 

(Россия)

7 6 3 3 1

ИТОГО, шт. 20

Таблица 4
Количество образцов для механических испытаний

Количество 
образцов для 
механических 
испытаний, шт.

Статическое 
растяжение

Статический 
изгиб

Ударный 
изгиб

Измерение 
твердости

Анализ 
макрошлифов

197 394 1126 60 3

ИТОГО, шт. 1780
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ОБМІН ДОСВІДОМ

Таблица 5 
Нормативные документы по сварке и контролю качества сварных соединений для ремонта газопроводов

Наименование Область применения, назначение

1. СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля 
качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и 
магистральных газопроводов» 

Строительство и ремонт промысловых и магистральных газопроводов с 
рабочим давлением до 9,8 МПа вкл. 

2. СТО Газпром 2-2.3-116-2007 «Инструкция по технологии производства работ на 
газопроводах врезкой под давлением» 

Ремонт и реконструкция газопроводов с рабочим давлением до 9,8 
МПа вкл. (ручная дуговая сварка при производстве работ врезкой под 
давлением) 

3. СТО Газпром 2-2.3-137-2007 «Инструкция по технологиям сварки при 
строительстве и ремонте промысловых магистральных газопроводов. Часть II»

Ремонт промысловых и магистральных газопроводов с рабочим давлением 
до 9,8 МПа вкл. (ручная дуговая наплавка, заварка,  арка заплат, приварка 
патрубков после стравливания газа, ручная дуговая сварка стальных 
сварных муфт в т.ч. под остаточным давлением без стравливания газа) 

4. СТО Газпром 2-2.3-251-2008 «Сборка, сварка, термическая обработка и 
контроль качества при ремонте и модернизации корпусного технологического 
оборудования ОАО «Газпром» 

Ремонт корпусного технологического оборудования ОАО «Газпром», 
работающего под давлением до 16 МПа 

5. Р Газпром 2-2.3-260-2008 «Методика расчета допустимого смещения кромок 
при контроле качества сварных соединений при капитальном ремонте 
(переизоляции) магистральных газопроводов» 

Регламентирует методы расчета допустимого смещения кромок кольцевых 
сварных соединений при контроле качества по результатам диагностики 
при капитальном ремонте (переизоляции) магистральных газопроводов

6. СТО Газпром 2-2.2-360-2009 «Инструкция по технологиям сварки при 
строительстве и ремонте промысловых магистральных газопроводов» 
Технологический регламент по производству сварочных работ при ремонте 
газопроводов без стравливания газа. Часть III» 

Ремонт линейной части магистральных газопроводов с рабочим давлением 
до 7,5 МПа вкл. (ручная дуговая наплавка, заварка под остаточным 
давлением без стравливания газа)

7. СТО Газпром 2-2.3-425-2010 «Инструкция по технологиям сварки при 
строительстве и ремонте промысловых магистральных газопроводов. Часть IV»

Ремонт промысловых и магистральных газопроводов с рабочим давлением 
до 9,8 МПа включительно (механизированная наплавка, заварка, варка 
заплат, приварка патрубков, стальных сварных муфт без стравливания 
газа, дополнительные конструкции муфт, РВР на газопроводах, 
транспортирующих сероводородсодержащие среды взамен РД 558-97) 

8. СТО Газпром 2-2.2-426-2010 «Инструкция по газопламенной обработке металлов 
при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов, 
газопроводов систем газораспределения на объектах ОАО «Газпром» 

Ремонт промысловых и магистральных газопроводов (газопламенная 
обработка металлов)

9. Временная методика оценки работоспособности кольцевых сварных 
соединений надземных технологических трубопроводов компрессорных и 
дожимных компрессорных станций, находящихся в эксплуатации 

Оценка несущей способности кольцевых сварных соединений 
надземных технологических трубопроводов компрессорных и дожимных 
компрессорных станций, находящихся в эксплуатации при наличии 
технологических и эксплуатационных дефектов 

10. Временная инструкция по технологиям ремонта сваркой дефектов труб и 
сварных соединений газопроводов технологической обвязки 

Ремонт технологической обвязки промысловых и магистральных 
газопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа включительно

11. Инструкция по технологиям ремонта сваркой (наплавкой) центробежных 
нагнетателей природного газа в условиях компрессорных станций. 

Ремонт сваркой (наплавкой) центробежных нагнетателей природного газа в 
условиях компрессорных станций 

автоматической односторонней сварки под 

флюсом на трубосварочных базах типа ТАК-

142, ССТ-ПАУ.

В окончательной редакции НД «Инструкция 

по сварке МГ Бованенково–Ухта с рабочим 

давлением 11,8 МПа» были учтены результаты 

квалификационных испытаний, уточнены 

параметры и режимы технологических про-

цессов.

Кроме квалификационных испытаний 

технологий сварки сухопутной части 

МГ Бованенково–Ухта, были выполнены 

квалификационные испытания технологий 

сварки морского перехода через Байдарацкую 

губу с последующим выполнением работ по 

инженерной оценке качества сварных соеди-

нений. 

Инженерная оценка, проведенная специа-

листами ООО «Газпром ВНИИГАЗ», позволила 

сократить количество стыков, подлежащих 

ремонту, на 40 % и увеличить производитель-

ность укладки МГ на 20 %. 

Указанный подход, то есть проведение 

квалификационных испытаний и инженерная 

оценка критического состояния сварных сое-

динений, были применены и при подготовке к 

строительству морских участков МГ Джубга–

Лазаревское–Сочи и Сахалин–Хабаровск–

Владивосток. 

С учетом результатов сварочных работ, 

выполненных на МГ Бовананково–Ухта, 

был разработан важнейший НД по сварке 

и контролю качества сварных соединений 

«Инструкции по сварке и контролю качества 

сварных соединений КС «Портовая» и участка 

«Портовая» – берег», также уникального по 

своим параметрам объекта. 

Всего в последние годы были разработаны 

следующие нормативные документы ОАО 

«Газпром» по сварке и контролю качества:

- «Инструкция по сварке МГ Бованенково–

Ухта с рабочим давлением 11,8 Мпа», части 

I, II, III;

- Р Газпром 2-2.3-260-2008 «Методика 

расчета допустимого смещения кромок при 

контроле качества сварных соединений 

при капитальном ремонте (переизоляции) 

магистральных газопроводов»;

- СТО Газпром 2-2.3-251-2008 «Сборка, 

сварка, термическая обработка и контроль 

качества при ремонте и модернизации кор-

пусного технологического оборудования ОАО 

«Газпром»;

- СТО Газпром 2-2.4-258-2009 «Инструкция 

по производству сварочных работ при строи-

тельстве сухопутных и подводных газопрово-

дов из сталей Х-80, Х-100»;

- СТО Газпром 2-2.4-259-2009 «Инструкция 

по неразрушающему контролю сварных 

соединений при строительстве сухопутных 

и подводных газопроводов из сталей Х-80, 

Х-100»;

- СТО Газпром 2-2.2-360-2009 «Инструкция 

по технологии сварки при строительстве и 

ремонте промысловых и магистральных газо-

проводов. Часть III. Технологический регла-

мент по производству сварочных работ при 

ремонте газопроводов без стравливания, 

Технологический регламент по производству 

сварочных работ при строительстве и ремон-

те промысловых газопроводов с давлением 

свыше 10 МПа;

- СТО Газпром 2-3.7-380-2009 «Инструкция 

по технологии сварки морских газопрово-

дов».

В заключение следует подчеркнуть, что, 

несмотря на значительный рост в послед-

ние 2–3 года удельного веса НД по сварке 

и контролю качества сварных соединений 

для строительства МГ и ПГ (благодаря масш-

табной реализации новых инвестиционных 

проектов), разработка НД для ремонта этих 

объектов по-прежнему остается приоритет-

ной задачей.

В табл. 5 представлены НД (СТО) по техно-

логиям сварки (наплавки), а также контролю 

качества и диагностике сварных соединений, 

разработанных и введенных в действие и 

предназначенных для ремонта МГ и ПГ, обору-

дования и технологической обвязки КС и т.д .
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НАУКА

Для створення ефективної системи 

енергозбереження необхідно реа-

лізувати ефективну систему виміру і 

обліку витрати паливно-енергетичних ресур-

сів (ПЕР).

Під час розроблення сучасних систем вимі-

ру витрати і кількості рідин і газів виникає 

завдання раціонального вибору вимірюваль-

них перетворювачів витрати (ВПВ), а також їх 

розміщення в трубопроводі з метою забезпе-

чення виконання вимірів з високими метроло-

гічними і експлуатаційними характеристиками.

Крім того, останнім часом виникає гостра 

необхідність у вимірі витрати і кількості ПЕР при 

різній динаміці їх протікання - від постійних до 

швидкозмінних як в часі, так і за величиною.

Це визначає необхідність створення нових 

і вдосконалення існуючих приладів і систем 

виміру витрати ПЕР з високими метрологічними 

і експлуатаційними характеристиками, а також 

розробці критеріїв визначення місця розміщен-

ня ВПВ на вимірювальній ділянці з метою забез-

печення мінімального впливу характеристик 

вимірюваного потоку на ефективність процесу 

виміру.

Метою дослідження є розробка методики 

оцінки просторової неоднорідності вимірюва-

них потоків рідин і газів, що становить методики 

визначення оптимального розміщення ВПВ, яка 

направлена на вимір витрати і кількості ТЕРВ з 

високими метрологічними і експлуатаційними 

характеристиками.

Серед основних вимог, які пред’являються 

до вимірювальних перетворювачів витрати ПЕР, 

головне значення мають: точність виміру, мак-

симальна незалежність результатів виміру від 

зміни параметрів вимірюваного середовища 

(щільності, тиску, температури, профілю швид-

кості і ін.), мінімальна залежність метрологічних 

характеристик від умов експлуатації і повторю-

ваність результатів вимірів.

Одним з чинників, які впливають на дані 

вимоги, є просторовий розподіл швидкості руху 

рідин і газів [1, 2]. Не дивлячись на все більше 

вживання методів і приладів виміру витрати і 

кількості ТЕРВ, методики вибору раціонального 

типа ВПВ для конкретних умов вживання, на 

сьогоднішній день не визначені.

Дослідження в цій області 

(П.П.Кремльовський, Л.Л.Бошняк, Л.Н.Бизов, 

А.А.Тупіченков, А.Ш.Киясбейлі, В.І.Монаков, 

Г.Н.Бобровников, Л.А.Камишев, Б.В.Бірюков, 

С.С.Кивіліс, В.Г.Цейтлін, Г.П.Катіс, Л.М.Шонін, 

О.М.Павловський, та ін.), більшою мірою сто-

Визначення просторової 
неоднорідності потоку газу
У роботі проаналізовано актуальність та проблеми виміру витрати і кількості паливно-

енергетичних ресурсів і води, визначено основні вимоги до витратомірів і лічильників 

рідин і газів, наведено шляхи підвищення їх метрологічних характеристик та підвищення 

ефективності процесу вимірювань

І. В. Коробко
канд. техн. наук
НТУ «КПІ»
І. С. Крук
канд. техн. наук
ВРТП «УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС»

Рис. 1. Схема сканування векторів 
швидкості по вимірювальному тракту

Рис. 2 Схема визначення векторів 
швидкості в поперечному перетині

Під час розроблення 

сучасних систем виміру 

витрати і кількості 

рідин і газів виникає 

завдання раціонального 

вибору вимірювальних 

перетворювачів витрати, 

а також їх розміщення 

в трубопроводі з метою 

забезпечення виконання 

вимірів з високими 

метрологічними 

і експлуатаційними 

характеристиками
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суються  принципів виміру, мають наближені 

рішення взаємодії рідинних потоків з пер-

винними вимірювальними перетворювача-

ми, отримані для випадків певних потоків 

(ламінарних і турбулентних) і не врахову-

ють гідродинамічні процеси, які відбувають-

ся при взаємодії швидких і швидкозмінних 

потоків з чутливими елементами вимірю-

вальних перетворювачів, які знаходяться в 

русі.

Також, досить спрощений опис процесів 

виміру витрати енергоносіїв не відображає 

всю різносторонність явищ, що виникають 

під час роботи ВПВ.

В той же час такі ВПВ потребують вдо-

сконалення, яке направлене на підвищення 

їх метрологічних і експлуатаційних характе-

ристик.

У свою чергу, на якість виміру істотно 

впливають гідродинамічні характеристики 

вимірюваних потоків рідин і газів, а особливо 

їх неоднорідність, у тому числі несиметрична 

епюри розподілу швидкості по поперечному 

перетину вимірювального каналу.

Одним з найбільш перспективних під-

ходів до рішення вище описаної задачі є 

визначення міри неоднорідності швидко-

стей в поперечних перетинах трубопрово-

дів до і після ВПВ, а також у вимірювальній 

камері самого перетворювача з подальшою 

оцінкою впливу неоднорідності потоку на 

метрологічні характеристики засобу виміру.

При цьому важливим етапом вирішення 

таких завдань є розробка методики оцінки 

величини неоднорідності швидкості вимірю-

ваного потоку по всій довжині вимірюваль-

ного тракту. За результатами такої оцінки 

рекомендації на вдосконалення самих ВПВ 

і місця їх установки на вузлі обліку, направ-

лені на зменшення погрішностей приладів і 

систем виміру витрати і кількості ВПВ.

Оцінка неоднорідності потоку на осно-

ві оцінки вірогідності неспівпадання кривих 

розподілу швидкостей в поперечних пере-

тинах.

При вимірі витрати і кількості ПЕР від-

бувається поширення і взаємодія потужних 

просторових турбулентних потоків рідини на 

метрологічні і експлуатаційні характеристики 

вимірювальних перетворювачів витрати, тому 

необхідно визначити реальні параметри век-

торного поля швидкостей в різних попере-

чних перетинах потоків.

Сучасний розвиток інформаційних техно-

логій дозволяє з високою точністю досліджу-

вати за допомогою системи CAD/CAE харак-

тер потоку рідин і газів [3]. 

Одним з таких CAD /CAE систем є програм-

не середовище ANSYS, що дає змогу з високою 

точністю визначити проекції векторів швидко-

стей в дискретних точках потоків, як по попе-

речному перетину, так і по довжині потоку.

За результатами віртуального моделюван-

ня в середовищі ANSYS в кожному поперечно-

му перетині вимірювального тракту (рис. 1) 

набуваємо значення проекцій векторів швид-

кості по чотирьох осях (діаметральних хордах 

I-I (0º-0º), II-II (135º-135º), III-III (90º-90º), IV-IV 

(45º-45º) (рис. 2).

При симетричному полі розподілу швидко-

стей значення їх складових по осях з однако-

вими координатами близькі між собою (рис. 3). 

При порушенні однорідності потоку, розподіл 

швидкостей по осях з однаковими координа-

тами матиме між собою відмінності (рис. 4).

Аналіз неоднорідності потоку вимірювано-

го середовища в поперечному перетині про-

водимо за комплексною оцінкою величини 

неспівпадання епюр розподілу швидкості по 

кожній діаметральній хорді.

 Під час оцінки неоднорідності поля роз-

поділу швидкостей в певному поперечному 

перетині знайдемо відносні значення розподі-

лу швидкостей по кожній діаметральній хорді:
 

max

( )( ) ,вд km
km

km

nn υυ
υ

=

 (1)

де υ
km

(n) — значення швидкості в n-ій точці 

по m-ой діаметральній хорді k-ого перетину; 

υ
maxkm

 - значення максимальної швидкості по 

m-ой діаметральній хорді k-ого перетину.

Для визначення величини неодноріднос-

ті потоку вимірюваного середовища по роз-

поділу швидкості пропонується порівнювати 

відносні значення швидкостей в перетині по 

кожній з m діаметральних хорд повністю роз-

виненого однорідного потоку, як правило, на 

вході перед місцевим опором (профіль Грего) 

з відносними значеннями швидкостей по від-

повідній діаметральній хорді в поперечному 

перетині, який досліджується.

Відносні значення швидкості в перетині 

по кожній з m діаметральних хорд повністю 

НАУКА
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Таблиця 1 
Експериментальні дані швидкостей в початковому (нульовому) перетині 

Рис. 3. Графіки розподілу швидкостей при 
однорідному потоці

Рис. 4. Графіки розподілу швидкостей при 
неоднорідному потоці

Для визначення величини 

неоднорідності потоку 

вимірюваного середовища 

по розподілу швидкості 

пропонується порівнювати 

відносні значення 

швидкостей в перетині по 

кожній з m діаметральних 

хорд повністю розвиненого 

однорідного потоку, як 

правило, на вході перед 

місцевим опором (профіль 

Грего) з відносними 

значеннями швидкостей по 

відповідній діаметральній 

хорді в поперечному 

перетині, який досліджується
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розвиненого однорідного потоку на вході до 

місцевого опору визначається виразом:

 0
0

max0

( )( )вд m
m

m

nn υυ
υ

=
, (2)

де υ
0m

(n) - значення швидкості в n-ій точці 

по m-ій діаметральній хорді 0-ого січення; 

υ
max0m

 - значення максимальної швидкості по 

m-ій діаметральній хорді 0-ого січення.

Для оцінки величини неоднорідності поля 

розподілу швидкості пропонується застосу-

вати критерій загальної відмінності розподілу 

відносних швидкостей між перетинами 0 і 

до по діаметральній хорді на базі критерію 

неспівпадання двох експериментальних кри-

вих, які порівнюються [4]:
 2

2
0

,km
km

km

D
a

σ
σ

=
при k

1
=a; k

2
=n-2a (3)

де D
2km

 - дисперсія відхилення значень роз-

поділення відносних швидкостей між пере-

тинами 0 та k  по діаметральній хорді m; 

а – число груп значень проекцій векторів 

швидкостей  ( )km nυ∗

 в k-ом поперечному пере-

тині по діаметральній хорді m (для нашого 

випадку а = n);  ( )km nυ∗

 - випадкова варіація екс-

периментальних результатів в перетинах 0 та 

k по діаметральній хорді m; k
1
 – число ступенів 

вільності (число вільно варіативних значень); 

k
2
 - число степенів вільності (число значень 

варіювання, які можуть приймати довільні зна-

чення, не змінюючи загального рівня в межах 

якого ці значення варіюються).

Дисперсія відхилення значень розподілу 

відносних швидкостей між перетинами 0 і 

до по діаметральній хорді m визначається 

залежності:
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2
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1
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n
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де 
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;mi kmi
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n nM
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⋅
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+
– частота, яка вказує, скільки разів при 

даних значеннях R (i) зустрічається  
0 ( )вд
m iυ ; n

kmi
 

– частота, яка вказує, скільки разів при даних 

значеннях R (i) зустрічаються однакові значен-

ня швидкості;  
0 ( )вд
m iυ ; R(n) – координата визна-

чення n-ої проекції швидкості в поперечному 

січенні по діаметральній хорді; -R≤R(n)≤R, де R 

– радіус трубопроводу, де проводиться оцінка 

величини неоднорідності потоку; n1- кількість 

середин інтервалів визначення швидкості по 

діаметральній хорді (для нашого випадку n1 

=50).

Випадкова варіація експериментальних 

результатів в поперечних перетинах 0 та k по 

діаметральній хорді m визначається виразом:
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Практичний аналіз просторової нео-

днорідності потоків рідини по розробленій 

методиці оцінки вірогідності неспівпадання 

кривих розподілу швидкостей в поперечних 

перетинах зручно здійснювати з табличним 

представленням результатів, як що входять 

так і витікаючих даних. Для цього експеримен-

тальні дані наведено в таблицях 1 і 2.

Для порівняння епюр розподілу швидко-

стей в поперечних перетинах (0 і до) з табли-

ціь 1 і 2 визначимо часткові середні для кри-

вих, отриманих в нульовому (табл. 3) і до-ом 

(табл. 4) перетинах.
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Таблиця 2
Експериментальні дані швидкостей в k-ому перетині

Таблиця 3 
Розрахункові дані для 0-ого перетину

Таблиця 4
Розрахункові дані для k-ого перетину
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Використовуючи результати розрахунків 

(табл. 3 та 4) визначимо міру випадкової варі-

ації (υ2

0
) результатів 0-ого та k-ого перетину 

(табл. 5)
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Для оцінки відмінності в кривих, які порів-

нюються, використовуємо результати обчис-

лень, приведені в табл. 5 і складемо табл.6.

Використовуючи результати обчислень, 

які приведені в табл. 6, маємо всі необхідні 

дані для визначення по вираженню (5) кри-

терію загальної відмінності двох експеримен-

тальних кривих просторової неоднорідності 

потоків рідини в кожному поперечному пере-

тині.

Така оцінка здійснюється в кожному з 

досліджуваних поперечних перетинів вимі-

рювального тракту (рис. 1) за значенням про-

екцій векторів швидкості по m діаметральних 

хордах (у нашому випадку m = 4) (рис. 2). 

Таким чином, в кожному поперечному перети-

ні по вираженню (5) розраховуємо m значень 

критерію відмінності двох експериментальних 

кривих просторової неоднорідності потоків 

рідини.

Для комплексної оцінки асиметрії потоку в 

поперечному перетині вимірюваного тракту 

по набутих значень m критерійних оцінок 

визначаємо середнє квадратичне відхилення 

від середнього значення симетричного пото-

ку в 0-ом вхідному на досліджуваній ділянці 

перетину (осесиметричний профіль Грего) по 

виразу:
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За результатами оцінки вірогідності неспів-

падання досліджуваних кривих в поперечних 

перетинах вимірювального тракту (рис. 1), 

використовуючи значення критерію загаль-

ної відмінності два кривих, які порівнюються, 

можна оцінити не лише величину неодно-

рідності потоку рідини і газу, але і визначити 

ділянки, де з певною достовірністю можна 

визначити потоки, які близькі до однорідності 

і є пріоритетними для розміщення ІПР.

Висновки

Розглянуто чинники впливу на метроло-

гічні характеристики вимірювальних перетво-

рювачів витрати і визначені основні з них. 

Показано, що на якість виміру істотно впли-

вають гідродинамічні характеристики вимірю-

ваних потоків рідин і газів, а особливо їх нео-

днорідність, у тому числі несиметрична епюр 

розподілу швидкості в поперечному перетині 

вимірювального каналу.

Обґрунтовано методику визначення міри 

неоднорідності швидкостей в поперечних 

перетинах трубопроводів до і після вимірю-

вального перетворювача і у вимірювальній 

камері перетворювача з подальшою оцінкою 

впливу неоднорідності потоку на метрологічні 

характеристики засобу виміру.

У основу розробленої методики закладено 

оцінювання вірогідності неспівпадання кривих 

розподілу швидкостей в поперечних перети-

нах. За результатами такого оцінювання роз-

робляються рекомендації на удосконалення 

самих вимірювальних перетворювачів і місця 

їх установки на вузлі обліку, що направлені на 

зменшення похибок приладів і систем виміру 

витрати і кількості рідин і газів. 
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Таблиця 5 
Міра випадкової варіації

Таблиця 6 
Оцінка відмінності кривих
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НАУКА

Підвищення надійності 
роботи обертових машин
Запропоновано два способи підвищення надійності роботи обертових машин нафтогазової 

промисловості за рахунок використання підшипників ковзання, які дають змогу рівномірно 

розподілити тиск мастильної рідини по поверхні валу

Під час роботи машин і устаткування 

нафтогазової промисловості, до скла-

ду яких входять підшипникові вузли, 

мають місце відмови, обумовлені нерівномір-

ним розподіленням навантаження по довжи-

ні контакту обертаючого тіла з підшипнико-

вим вузлом, що призводить до перегрівання, 

заклинювання та втрати працездатності маши-

ни або устаткування. Цю проблему можна 

вирішити за рахунок створення нових про-

гресивних схем роботи підшипників ковзання. 

Класичні підшипники ковзання складають-

ся з вала та верхнього і нижнього вкладиша. В 

останньому технологічному елементі перед-

бачено порожнину з отворами для подачі 

мастильної рідини [1]. 

Однак в таких підшипниках ковзання не 

забезпечується рівномірне розподілення 

тиску мастильної рідини по поверхні валу. 

Гідростатичний підшипник 
ковзання

В основу гідростатичного підшипника ков-

зання покладено використання як мастильної 

рідини – гідропласту та розміщення порожни-

ни з отвором для подачі мастильної рідини у 

верхньому вкладиші. 

У розробленому гідростатичному підшип-

нику ковзання, який має з класичними підшип-

никами ковзання спільні ознаки – вал, корпус, 

верхній і нижній вкладиші, в якому перед-

бачено порожнину з отворами для подачі 

мастильної рідини, два отвори в корпусі згідно 

з винаходом, передбачено додатково роз-

містити у верхньому вкладиші порожнину та 

отвір для подачі мастильної рідини та два 

гвинти для закривання отворів, причому як 

мастильна рідина використовується гідро-

пласт (в мас. %): поліхлорвінілова смола марки 

М (20…10 %), дибутилфталат (59...88%), стеарат 

кальцію (0,5...1 %), вакуумне масло (20,5…1 %), 

а отвори в корпусі та у верхньому і нижньому 

вкладишах мають внутрішню різьбу. 

Вплив поєднання порожнини з отвором у 

верхньому вкладиші із застосуванням гідро-

пласту в якості мастильної рідини на отриман-

М. Л. Білявський
канд. техн. наук
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
Л. Д. Кустов
Інститут транспорту газу
О. Р. Флюнт
ВРТП «УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС»

Рис. 1. Гідростатичний підшипник 
ковзання

Рис. 2. Принципова схема розробленого 
магнітного підшипника
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ня зазначеного технічного результату поля-

гає в тому, що забезпечується рівномірний 

доступ мастильної рідини по всій поверхні 

валу, а використання гідропласту, як відомо 

з [2], ґрунтується на засадах третього закону 

Паскаля, відповідно до якого тиск на рідину, 

яка розміщена в замкнутій посудині, переда-

ється одночасно в усі сторони з однаковою 

силою. 

Гідростатичний підшипник ковзання 

(рис. 1) підготовлюють до роботи таким 

чином: перед заливкою гідропласту 6 гідро-

статичний підшипник ковзання встановлю-

ють на вал 1 і підігрівають до температури 

120–160 ºС. Після чого, мастильна рідина, 

гідропласт 6, нагнітається через отвір 4, 

потрапляючи спочатку у верхній вкладиш 

підшипника з порожниною і отвором для 

подачі мастильної рідини 2 та переходить до 

нижнього вкладиша підшипника з порожни-

ною і отвором для подачі мастильної рідини 

3, одночасно заповнюється гідропластом 6 

простір між валом 9 та поверхнею вкладишів 

2, 3, при цьому через отвір 4 забезпечується 

звільнення порожнин верхнього та нижнього 

вкладишів 2, 3 від повітря. При повному запо-

вненні порожнин верхнього та нижнього 

вкладишів 2, 3 гідропластом 6, отвори 4, 5 

закриваються гвинтами 7, 8. 

Магнітний підшипник 
ковзання

В основу магнітного підшипника ковзання 

покладено використання магнітів у верхньо-

му і нижньому вкладиші та додаткового роз-

міщення у верхньому вкладиші порожнини 

з отвором для подачі мастильної рідини, а 

також застосування у якості мастильної ріди-

ни магнітного мастила (в мас. %): магнетит 30; 

олігоефір 40; діефір карбонової кислоти 30. 

Магнітний підшипник ковзання працює 

таким чином (рис. 2). Перед заливкою маг-

нітного мастила 8 гідростатичний підшипник 

ковзання встановлюють на вал 6. Після чого, 

мастильна рідина, магнітне мастило, нагніта-

ється через отвір 4, потрапляючи спочатку у 

верхній вкладиш підшипника з порожниною 

і отвором для подачі мастильної рідини 2 

та переходить до нижнього вкладиша під-

шипника з порожниною і отвором для подачі 

мастильної рідини 3, одночасно заповнюєть-

ся магнітним мастилом 8 простір між валом 6 

та магнітами 7, при цьому через отвір 4 забез-

печується звільнення порожнин верхнього 

та нижнього вкладишів 2, 3 від повітря. При 

повному заповненні порожнин верхнього та 

нижнього вкладишів 2, 3 магнітним мастилом, 

отвори 4, 5, закриваються гвинтами 9, 10. Вал 

6 обертається, створюючи зусилля, які сприй-

має мастильна рідина, магнітне мастило 8, що 

розташовується в просторі між валом 6 та 

магнітами 7 та у порожнинах вкладишів 2, 3. 

Рівномірне розподілення тиску мастильної 

рідини, магнітного мастила 8 по поверхні 

валу 6 досягається за рахунок створення маг-

нітного поля магнітами 7. Таким чином, при 

обертанні валу 6, магнітне масло 8 з порож-

нин верхнього та нижнього вкладишу під-

шипника 2, 3 магнітними силами притиска-

ється до поверхні валу 6, заповнюючи увесь 

простір між магнітами 7 та валом 6. 

Математична модель роботи машини 

встановленої на двух підшипниках ковзання: 
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де використано такі позначення: M –  при-

ведена маса шпиндельного вузла; h
0
 та h

1 

–  зазори в лівому та правому підшипнико-

вому вузлі; p
0
 і p

1
 –  тиск рідини в лівому та 

правому підшипниковому вузлі; p
z
 – зовнішнє 

навантаження; B, L –  ширина та довжина під-

шипникових опор; b, l – ширина та довжина 

гідравлічного карману опори; μ – динаміч-

на в’язкість рідини; V
пр

 – приведений об’єм 

карману підшипникового вузла; E
M

 – модуль 

об’ємного стисливості рідини; h
∑
= h

0
 та h

1
 – 

сумарний діаметральний зазор в системі «вал 

– підшипникові вузли».

Для спрощення аналізу проводиться ліне-

аризація нелінійних рівнянь (1) розкладан-

ням в ряд Тейлора. Далі зручно зробити 

перетворення по Лапласу лінеаризованої 

системи, переходячи до операторної форми 

запису рівнянь і вводячи позначення коефі-

цієнтів і постійних часу. 

У результаті отримаємо математичну 

модель: 
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де k
i
 та  T

i
 – коефіцієнти та постійні часу; 

S – оператор диференціювання. 

Структурні схеми функціонування підшип-

никових вузлів ковзання, які відповідають 

системі рівнянь (2), приведено на рис. 3.

З результатів математичного моделювання 

(рис. 4) видно, що в розроблених підшипни-

ках ковзання градієнт зміни величини віднос-

ного зміщення центра мас залежно від кута 

повороту вала відхиляється в діапазоні 5…8 

мкм, що свідчить про рівномірність розподі-

лення мастильної рідини по поверхні валу. 

Слід зауважити, що у випадку застосуван-

ня магнітного підшипника ковзання (рис. 2) 

рівень зміщень центра мас менший за показ-

ники гідростатичного підшипника ковзання, 

що пов’язано з більш активною дією магніт-

ного поля на магнітне мастило. 

Розроблені математичні моделі (1-2), адап-

тивні для вух варіантів підшипникових вузлів 

(рис. 1 та рис. 2). 

За результатами проведених досліджень 

створено робочий макет підшипників ков-

зання та два Патенти на винаходи України. 

У подальших дослідженнях заплановано 

провести експериментальні дослідження 

ефективності роботи розроблених конструк-

цій підшипників з метою розробки прак-

тичних рекомендацій з їх впровадження у 

виробничий процес. 
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Рис. 4. Результати математичного 
моделювання відносного зміщення 
центра мас підшипника від кута повороту 
вала, при частоті обертання 1000 об/хв та 
навантаженню на 1500 Н (1 – традиційний 
підшипник ковзання з мастильною 
рідиною; 2 – розроблений гідростатичний 
підшипник ковзання, мастильна рідина 
– гідропласт; 3 – розроблений магнітний 
підшипник ковзання, мастильна рідина – 
магнітне мастило).

Рис. 3. Структурні схеми функціонування системи «підшипникові вузли – вал» для 
загального випадку (а), з симетрично розташованими опорами ( ) та з автоматичною 
корекцією (в)

а) б) в)
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Зіставляючи дані значення можна зробити 

висновок, що значення КТС силової турбіни за 

адіабатичним ККД до проведення ремонтно-

профілактичних робіт нижче, ніж після їх прове-

дення. Отже, твердження про те, що КТС силової 

турбіни за адіабатичним ККД відображає зміну 

(погіршення) технічного стану силової турбіни 

підтвердилося на практичних значеннях, отри-

маних в процесі експлуатації ГТУ. Аналогічна 

ситуація простежується і для КТС за адіаба-

тичним ККД з врахуванням зміни потужності. 

Середнє значення після ремонту ГТУ становить 

0,9750, а до ремонту ГТУ середнє значення скла-

дає 0,9179. 

Розпізнавання виду та локалізації початку 

зміни КТС силової турбіни за адіабатичним ККД 

здійснювалося згідно з алгоритмом, представ-

леним на рис. 1. 

 

Під час аналізу результатів розрахунків КТС 

силової турбіни за адіабатичним ККД був зробле-

ний розрахунок τ-критерію для кожного з кое-

фіцієнтів технічного стану. Формула визначення 

даного критерію наведена нижче. 

σ
τ срj KK −
=

, (5)

де K
j
 – значення КТС, відповідне j-му циклу 

вимірювань; K
сер

 - середнє значення КТС; σ - 

середньоквадратичне відхилення КТС. 

Отримане значення τ порівнюється з кри-

тичним значенням τ
кр

. Критичне значення 

τ-критерію для вибірки з 12 значень з рівнем 

значущості α = 0,05 становить τ
кр

 = 2,34. 

При зіставленні отриманих результатів роз-

рахунку τ-критерію для КТС силової турбіни за 

адіабатичним ККД з його критичним значенням, 

тобто аномальних значень КТС не виявлено. 

Результати розрахунку КТС силової турбіни 

за адіабатичним ККД були перевірені на одно-

рідність спостережень. Перевірка отриманих 

значень коефіцієнтів технічного стану на значи-

мість їх змін виражається в обчисленні та оцінці 

величини r-критерію (критерій Аббе-Лінніка):
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де K
j
 - значення КТС, відповідне j-му циклу 

вимірювань; K
сер

 - середнє значення КТС. 

Отримані значення -критерію порівнюються 

з критичним значенням r
кр

. Критичне значення 

r-критерію для вибірки з 12 значень з рівнем зна-

чущості α = 0,09 становить r
кр

 = 0,564. Значення 

r-критерію для аналізованих вибірок не пере-

вищують його критичне значення і становлять: 

• r-критерії Kη
тs

 до проведення ремонту 

ГТУ дорівнює 0,135; 

• r-критерії Kηтs після проведення ремонту 

ГТУ дорівнює 0,218; 

• r-критерії  до проведення ремонту ГТУ 

дорівнює 0,232; 

• r-критерії  після проведення ремонту ГТУ 

дорівнює 0,180. 

Таким чином, підтвердилася гіпотеза про 

приналежність вибіркових значень однієї гене-

ральної сукупності з постійним середнім проти 

альтернативи тренда. 

Значення критеріїв Стьюдента (t-критеріїв) не 

перевищують критичне значення (t
кр

 = 2,1788 з 

рівнем значущості α=0,05): 

• t-критерії Kη
тs

 до проведення ремонту 

ГТУ дорівнює 0,779; 

• t-критерії Kη
тs

 після проведення ремонту 

ГТУ дорівнює 0,320; 

• t-критерії  до проведення ремонту ГТУ 

дорівнює 0,571; 

• t-критерії  після проведення ремонту ГТУ 

дорівнює 0,476. 

Таким чином, перевірка порівняння рівності 

середніх значень підтверджується. 

Подальший аналіз КТС силової турбіни за 

адіабатичним ККД за 

f-критерієм Фішера показав, що нульова гіпо-

теза про рівність генеральних дисперсій (з рів-

нем значущості α=0,05) приймається, тобто зна-

чення f-критерію не перевищують його критич-

ного значення (f
кр

=2,69). Їх значення становлять: 

• для Kη
тs

 - f = 1,259; 

• для - f = 0,042. 

Висновки

1. Виконана статична обробка коефіці-

єнту технічного стану силової турбіни за 

адіабатичним ККД як без врахування зміни 

потужності від напрацювання, так і з враху-

ванням її. 

2. Виконано розпізнавання виду та лока-

лізації початку змін КТС силової турбіни за 

адіабатичним ККД. 

3. Аномальних значень коефіцієнту тех-

нічного стану силової турбіни за адіабатич-

ним ККД не виявлено.

4. Гіпотеза про приналежність вибірко-

вих значень однієї генеральної сукупності 

з постійним середнім проти альтернативи 

тренда була підтверджена.

5. Перевірка порівняння рівності серед-

ніх значень була підтверджена.

6. Нульова гіпотеза про рівність гене-

ральних дисперсій була прийнята. 
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НАУКА

Таблиця 2 
 Вхідні дані та результати розрахунку КТС після ремонту ГТУ

№ п/п
Напрацювання 

ГТУ, ч
Т

1
, К Т

2
, К Р

1
*, МПа Р

2
, МПа Ne, кВт K

Ne
ηP

TS
ηT

TS
Kη

TS

Критерій 
τ (Kη

TS
)

K
η

Ne Критерій 
τ (K

η

Ne)

1* 0 803 693 0,2 0,103 6000 1,0 0,9028 0,9028 1,000 -- 1,0 --

2 800 856,15 683,2 0,2049 0,1029 5089 0,98 0,9030 0,9068 0,9959 0,139 0,976 0,063

3 800 868,15 689,2 0,2030 0,1029 5204 0,98 0,9029 0,9071 0,9954 0,345 0,976 0,037

4 800 877,15 697,2 0,2011 0,1029 5469 0,98 0,9028 0,9070 0,9954 0,369 0,975 0,034

5 19424 801,15 670,8 0,2049 0,1021 4519 0,99 0,9031 0,9043 0,9986 1,287 0,989 0,902

6 19424 807,15 674,2 0,2011 0,1022 4673 0,99 0,9029 0,9045 0,9983 1,099 0,988 0,877

7 19424 814,15 678,2 0,2078 0,1022 4899 0,99 0,9033 0,9046 0,9985 1,217 0,989 0,893

8 40285 861 680,9 0,2144 0,1002 5725,9 0,985 0,9038 0,9073 0,9962 0,041 0,981 0,414

9 40285 867 684,5 0,2125 0,1002 6220,55 0,985 0,9037 0,9073 0,9960 0,061 0,981 0,401

10 40285 851 674,7 0,2096 0,1002 5287,16 0,985 0,9036 0,9071 0,9961 0,026 0,981 0,406

11 40326 906 700,1 0,2106 0,1005 5313,92 0,96 0,9036 0,9084 0,9947 0,734 0,955 1,322

12 40326 898 692,2 0,2067 0,1004 4972,62 0,96 0,9034 0,9085 0,9943 0,909 0,955 1,344

13 40326 890 684,1 0,2039 0,1002 4756,65 0,96 0,9033 0,9087 0,9940 1,063 0,954 1,363

Середнє значення параметру 0,9961 0,9750

Середньоквадратичне відхилення параметру 0,00196 0,01519

r-критерій (Критерій Аббе-Лінніка) 0,218 0,180

t-критерій (Критерій Стьюдента) 0,571 0,476

f-критерій (Критерій Фішера) 1,259 0,042

Примітка: * - зеленим кольором помічені параметри справної силової турбіни з напрацюванням 0 мотогодин.
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Часто-густо калькування з російської 

мови призводить до великої кіль-

кості порушень мовної норми. Сюди 

належать і порушення використання мовних 

конструкцій з прийменниками «по», «при», 

«для», «на», «в» та «у», «з/із/зі» Та найпошире-

нішими з них є все ж таки порушення мовної 

норми у вживанні прийменників «по» і «при» 

в українській мові. 

Використання мовних 
конструкцій 
з прийменником «по»

Прийменник по в українській мові є 

доволі обмеженим і поєднується лише: 

а) у складних прислівниках з іншими час-

тинами мови: 

- з іменниками ( по можливості, по 

суті);

- з прикметниками (по-господарськи, 

по-домашньому);

- із займенниками (по-нашому, 

по-своєму);

- з числівниками (по троє, один по 

одному, по-друге);

б) з іменниками у місцевому відмінку вжи-

вається: 

- зі значенням місця чи напрямку, де від-

бувається дія (трансляція по телебаченню);

- зі значенням певних стосунків, взаємин 

(товариш по роботі);

- зі значенням місця поширення дії (роз-

порядження по компанії);

- зі значенням розподільності (усі делега-

ти отримали по буклету);

- у деяких словосполученнях (без зміни 

значення) паралельно з іншими прийменни-

ками або без них (по завершенні навчання 

– після завершення навчання);

а) з іменниками у знахідному відмінку при 

вказуванні на предмет, місце, простір, що 

є межею поширення певної дії або ознаки 

(резервуари були повні по краї і ... до країв);

б) з прикметниками (по гладкій поверхні);

в) з числівниками (отримали по 10 балів);

г) із займенниками (по цьому місцю).

В інших випадках замість прийменника 

по треба використовувати прийменник на, 

за, з, із, до, для, від, під, у(в), як, через, що, до 

та ін. або ж взагалі безприйменникові кон-

струкції. Наведемо деякі зразки перекладу з 

російської на українську мову конструкцій з 

прийменником «по»:

комиссия по расследованию — комісія з 

розслідування

по акту — за актом

по безналичному расчету — безготівко-

вим рахунком, безготівково

по вашому требованию — на вашу вимо-

гу

по взаимному согласию — за обопільною 

згодою

по всей вероятности — певно, мабуть, 

цілком ймовірно, очевидно, напевно

по всем правилам — за всіма правилами

по графику — за графіком

по доверенности — за дорученням

по мере возможности — по можливості, 

по змозі

получить по накладной — отримати 

відповідно до накладної

по случаю празднования — з нагоди 

святкування

по преимуществу — переважно.

Часом цей прийменник вживають недо-

речно:

пішов по справі – пішов у справі;

відправити по пошті – відправити 

поштою;

заходи по профілактиці – заходи з про-

філактики;

заходи по поліпшенню – заходи щодо 

поліпшення;

по закону – згідно з законом;

по імені – на ім’я;

по хворобі – через хворобу;

по поводу чого – з приводу чого, щодо 

чого, стосовно чого;

по списку – за списком;

по підсумкам – за підсумками;

по причині – з причини, у зв’язку з;

по питаннях життєзабезпечення – з 

питань життєзабезпечення;

по завершенню стажування – після завер-

шення стажування;

по методу, по програмі – за методом, за 

програмою;

по результатах – за результатами;

по тих чи інших причинах – з тих чи 

інших причин;

по завершенню – після закінчення тощо.

Часто виникають труднощі через непра-

вильне вживання прийменника «по» у місце-

вому відмінку множини, де іменник подають 

у формі давального відмінка. Для наочності 

провідміняємо слово «філії»:

Н. (що?) філії;

Р. (чого?) філій;

Особливості використання 
прийменникових конструкцій
Українська фахова мова передбачає широке використання прийменникових конструкцій, 

оскільки саме з їхньою допомогою можна точніше передати думку, чіткіше окреслити зв’язки 

предметів і явищ. Та найбільш проблемним місцем використання прийменників у мовленні 

є їх калькування з російської мови без врахування того, що у цих двох мовах прийменники 

використовуються по-різному

Н. І. Бортник
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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Д. (чому?) філіям;

З. (що?) філії;

О. (чим?) філіями;

М. (по чому?) по філіях (і вже аж ніяк не 

«по філіям»).

Тому у місцевому відмінку множини з 

прийменником «по» треба вживати кінцевий 

звук «х», а не «м». Тобто не «по областям», 

«по районам», «по дорогам», «по містам і 

селам» (оскільки це є калькуванням з росій-

ської мови), а «по областях», «по районах», 

«по дорогах», «по містах і селах».

Використання конструкцій з 
прийменником «при»

У російській мові прийменник «при» є 

доволі поширеним і це спричиняє авто-

матичне помилкове перенесення його до 

подібних українських конструкцій. Цього не 

слід робити, оскільки в українській мові є 

різноманітні можливості, не змінюючи зна-

чення, передати зміст за допомогою інших 

прийменників, словосполучень дієприслів-

никового звороту чи шляхом розгорнутих 

конструкцій.

Отже, в українській мові прийменник 

«при» доцільно використовувати у разі:

вказування певних обставини або супут-

ніх умов: при нульовій температурі, при 

нагоді.

підпорядкованості або належності 

комусь, чомусь: при інституті, при Кабінеті 

Міністрів України;

зазначення або присутності кого-небудь, 

чого-небудь: при свідомості, при зброї, при 

сторонніх, при свідках;

Прийменник при в українській мові не 

можна вживати в значенні під час (рос. во 

время) та для визначення обставин, що не 

полягають у наявності чогось поруч. У таких 

випадках слід використовувати за, під час, 

для, у разі: за життя, під час підписання 

договору, під час пожежі, для виготовлення 

цих засобів, у разі аварії.

Тому слід звернути увагу та запам’ятати 

такі конструкції:

При охолодженні – за охолодження;

При аналізі подій – аналізуючи події;

При виконанні службових обов’язків – під 

час виконання службових обов’язків;

При вході – біля (коло) входу;

При зачинених дверях – за зачиненими 

дверима;

При зіткненні – унаслідок зіткнення;

При підписанні угоди – під час підписання 

угоди;

При підтримці колег – завдяки підтримці 

колег;

При появі тріщин – у разі появи тріщин;

Тільки при умові – тільки за умови тощо;

З огляду на все сказане вище можна зро-

бити висновок, що до вибору прийменника у 

ділових паперах та під час написання статей 

слід підходити дуже уважно, зважаючи як на 

лексико-семантичні відтінки їх значення, так 

і на контекст, частіше звертатися до словни-

ково-довідникової літератури, аби уникнути 

неточностей і помилок у їх вживанні.
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ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» Віктора Гончарова та Журнал «Трубопровідний 
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