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Нині ми з вами переживаємо непрості часи і для нашої 
Компанії, і для України в цілому. Складна політична та 
економічна ситуація змушує нас бути згуртованими 
і відданими своїй землі, своїй державі. Україна на 
міжнародній арені вже довела, що є надійним партнером 
і активним членом світової спільноти, готова до 
співпраці і порозуміння.

Сьогоднішній день ставить перед нами, як перед 
державною стратегічною Компанією, нові виклики, які 
ми зобов’язані приймати і реагувати на них з усією 
готовністю. ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» завжди був і є опорою 
вітчизняної економіки. Для газотранспортних компаній 
сходу і заходу ми завжди залишатимемося вірними 
партнерами, що за будь-яких умов готові забезпечувати 
надійне та безперебійне транспортування природного 
газу, ефективну роботу в усіх напрямках діяльності 
нашої Компанії. Ми також готові у цих нелегких умовах 
працювати над збереженням трудового колективу, над 
відродженням престижу професії газовика, гартованої 
багатьма поколіннями.

Традиційно так склалося, що початок травня дарує 
нам два чудових свята — День міжнародної солідарності 
трудящих і День Перемоги.

Нехай ці свята додадуть нам наснаги, оптимізму і 
впевненості у власних силах, допоможуть осягнути 
глибину життєствердних ідеалів добра і справедливості.

Здоров’я, щастя, миру вам і вашим родинам!

Шановні колеги!

З повагою
Голова правління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Ігор Лохман
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17 квітня відбулось представлення 
трудовому колективу новопризна-
ченого голови правління ПАТ «УКР- 
ТРАНСГАЗ». Згідно з рішенням 
загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товари-
ства «УКРТРАНСГАЗ» від 14 квітня 
2014 року головою правління обра-
но Ігоря Вікторовича Лохмана, який 
обіймав посаду головного інженера 
Товариства.

Як відзначив під час представлен-
ня голова правління НАК «Нафтогаз 
України» Андрій Коболев: «Перед 
нашими компаніями, і зокрема пе-
ред Укртрансгазом, стоять великі і 
важливі завдання. Час вимагає, щоб 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» став незалеж-
ною компанією європейського рівня 
і зайняв достойне місце в єдиній 
газовій Європі. Сподіваюсь, що ваша 
команда впорається».

Ігор Лохман подякував присутнім 
та акцентував увагу на тому, що 
«докладе всіх зусиль для того, щоб 
Компанія забезпечила виконання 
всіх покладених на неї функцій з 
безперебійного транспортування 
газу споживачам України і транзиту 
газу в країни Європи, ефективної і 
надійної роботи газотранспортної 
системи України і впевнений, що 
колектив Компанії, який протя-
гом попередніх років професійно 
виконував всі непрості завдання, 
впорається і з сьогоднішніми».

Також керівники компаній 
відвідали центральну диспетчерську 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», де ознайоми-
лись з оперативною інформацією 
щодо транзитних можливостей 
української газотранспортної систе-
ми, а також роботи підземних газо-
вих сховищ.

біографічна довідка

ЛОХМАН Ігор Вікторович:

Народився 6 травня 1976 року в 
м. яготин київської області. у 1998 
році закінчив івано-Франківський дер-
жавний технічний університет нафти 
і газу (спеціальність «Проектування,  
спорудження та експлуатація газо-
нафтопроводів і газонафтосховищ»).

у газовій промисловості працює 
17 років, пройшов професійний шлях  
від машиніста технологічних процесів  
у яготинському лву умг «київтранс-
газ» до головного інженера ПАт «укр-
трАНсгАз».

лохман і. в. брав активну участь 
у розробці концепцій підвищення 
енергоефективності роботи газотранс- 
портної системи (гтс) україни, чис- 
ленних програм реконструкції та 
модернізації гтс, підготовці ряду 
законопроектів.

за безпосередньої участі ігоря 
вікторовича розроблено низку про- 
гресивних технологій ремонту газо-
проводів світового рівня, спрямованих 
на підвищення надійності поставок газу, 
які захищені численними патентами 
україни на винаходи і на корисні моделі. 

має 12 наукових праць, присвя-
чених проблемам трубопровідного 
транспорту, таких як впроваджен-
ня системи управління цілісністю 
магістральних газопроводів; оцінка 
залишкового ресурсу магістрального 
газопроводу, ушкодженого стрес-
корозією; діагностика трубопроводів, 
опублікованих у вітчизняних та зару-
біжних науково-технічних журналах.

Під його керівництвом в укртрансгазі 
проведено сертифікацію за міжнарод-
ною системою OCSAS, компанія от-
римала сертифікацію з енергоме-
неджменту згідно з міжнародними 
стандартами ISO 50001:2011, розро-
била та розпочала реалізацію програ-
ми з реконструкції газорозподільних 
станцій.

має відзнаки НАк «Нафтогаз україни» 
та міністерства енергетики та вугільної 
промисловості. одружений, виховує 
сина та доньку.

Новопризначений голова правління 
ПАт«укртрАНсгАз» ігор лохман приступив  
до виконання обов’язків
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Протягом березня 2014 року було 
імпортовано 1,9 млрд м3 природного 
газу, що на 15% або на 350 млн м3 
менше порівняно з аналогічним 
періодом 2013 року.

За перший квартал поточного 
року також зафіксовано скорочення 
надходження природного газу для 
України. За оперативними даними 
Центрального диспетчерського де-
партаменту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» про-
тягом січня-березня 2014 року до 

ГТС надійшло 6,1 млрд м3 газу, що 
майже на 14 % менше фактичних 
показників 2013 р. У минулому році 
цей показник становив 7,07 млрд м3 
газу.

До країн Західної Європи за 
підсумками першого кварталу було 
транспортовано 17,68 млрд м3 бла-
китного палива, що на 9,1% менше 
обсягів 2013 року. 

Всі заявки країн-імпортерів вико-
нано вчасно та в повному обсязі.

У рамках проведення щорічної 
Всеукраїнської акції «За чисте 
довкілля» Публічне акціонерне то-
вариство «УКРТРАНСГАЗ» 12 квітня 
2014 року провело День благоу-
строю. Участь в акції від Уктрансгазу 
взяли працівники апарату та 13 філій 
Компанії по всій території України.

Загалом, кількість учасників акції 
становила 9 755 осіб, які прибрали 
569,939 га території. Працівниками 
Укртрансгазу було ліквідовано 157 
несанкціонованих сміттєзвалищ, 
висаджено 1 246 дерев, 990 кущів, 
упорядковано 83,931 га газонів та 

квітників. Крім того, обсяг вивезе-
них побутових відходів, зібраних на 
несанкціонованих сміттєзвалищах, 
становив 648,06 м3.

Працівники ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
беручи участь у згаданій акції, стави-
ли собі за мету не лише прибирання, 
а й змінення ставлення до навколиш-
нього середовища, виховання звич-
ки не смітити і дбати про довкілля.

Кожного року до цієї акції 
долучається все більше наших 
працівників, що, у свою чергу, 
означає – екологічно свідомих лю-
дей в Україні більшає.

1-2 березня 2014 року у м. Києві  
відбувся турнір з волейболу «KIEV 
SPARTAK OPEN», у якому взяла участь 
команда ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

За результатам змагань коман-
да ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» здобула 
друге місце, а представник нашої 
команди Сергій Звягинцев був 
відзначений в номінації «Кращий 
гравець».

У турнірі ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
представляла волейбольна коман-
да філії УМГ «ДОНБАСТРАНСГАЗ».

Всього в змаганнях взяли участь 
вісім збірних команд державних 
установ та підприємств міста Києва.

Від організаторів турніру – 
Київської міської організації 
фізкультурно-спортивного това-
риства «Спартак» було висловле-
но особисту подяку за підтримку 
в організації змагань директо-
ру департаменту із загальних 
та соціальних питань ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» Миколі Табаку, дирек-
тору УМГ «Донбастрансгаз» Сергію 
Горбунову, заступнику голови ради 
голів профкомів ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ» Віктору Гончарову, члену  
профкому ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
Сергію Коляденку та голові профко-
му УМГ «Донбастрансгаз» Євгену 
Коритченкову.

за перший квартал 2014 року 
надходження імпортованого 
газу для україни скоротилось 
майже на 14%

у день довкілля працівники 
укртрансгазу прибрали 
569,939 га території!

команда 
укртрансгазу здобула 
друге місце в турнірі з 
волейболу

Березень 1-й квартал

2013р. млн 
куб. м

2014р. млн 
куб. м

% 2014р./ 
2013р.

2013р. млн 
куб. м

2014р. млн 
куб. м

% 2014р./ 
2013р.

Надходження імпортованого газу для 
України, всього: 2 322 1 972 85 7 070 6 092 86,16

Обсяг товарного газу, в т.ч.: 13 085 10 082 77 39 274 35 275 89,82

1 Транспортування газу для споживачів 
України 6 166 4 366 71 18 801 16 555 88,05

2 Транспортування газу через 
територію України, всього 6 856 5 694 83 20 290 18 610 91,72

- в країни Західної Європи, всього 6 594 5 441 83 19 435 17 667 90,90

- в країни СНД, всього 262 253 97 854 943 110,38

3 Внутрішнє транспортування по Україні 62,88 21,73 34,56 182,90 111 60,55
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Однією з найважливіших про-
блем сучасності є питання 
захисту споруд від корозії. 

Нині катодний захист є найбільш 
ефективним з усіх методів боротьби з 
корозією. Установка катодного захисту 
(УКЗ) – це споруда, що застосовується 
для катодної поляризації газопроводу 
зовнішнім струмом.

Найважливішим фактором вклю-
чення катодної установки є вибір 
типу анодного заземлення. Газопро-
води проходять в ґрунтах з різними 
фізико-хімічними властивостями, 
тому кінетика електродних процесів 
на різних ділянках газопроводу та-
кож буде різнитись. Відповідно вибір 
методу і глибини закладання є дуже 
важливими факторами. За глиби-
ною і методом закладання анодного 
заземлення розрізняють: глибинні 
та підповерхневі, розподілені та 
зосереджені. Кожен з цих методів 
має багато як плюсів, так і мінусів. 
Але найголовнішим фактором буде 
тип анодного заземлення та його ха-
рактеристики. 

У Сєверодонецькому ВУПЗГ ми 
використовуємо графітові або 
феросилідні електроди. 

У 2002 році служба ПКЗ СВУ ПЗГ 
проводила позаплановий ремонт 
анодних заземлювачів (АЗ) на одній 
із УКЗ Сєверодонецького ПУ ПХГ. Бе-
ручи до уваги усі технічні показники 

анодних заземлювачів, було зроблено 
висновок, що найкращим варіантом 
буде комбінування графітових і 
феросилідних анодних заземлювачів, 
тобто в середину графітового елек-
трода Ø108 мм2 було вмонтовано 
феросилідний електрод Ø 64 мм2, а в 
міжтрубний простір було запресовано 
коксовий дріб’язок (рис. 1).

Під час першого включення в ро-
боту УКЗ на анодне заземлення 
припадає  пікове струмове наванта-
ження, тобто під час першого вмикан-
ня може відгоріти до 20 % АЗ. Але не 
тільки пікове струмове навантаження 
є згубним для АЗ, також такі анодні 
заземлення, як графітові погано пе-
реносять стрибки струму в мережі та 
на УКЗ (практичні спостереження). 

Використання графітових і 
феросилідних анодних заземлювачів 
у комбінованому співвідношенні 
дає нам змогу уникнути багатьох  
недоліків. 

Використовуючи зосереджені гра-
фіто-феросилідні анодні заземлювачі 
ми знизимо піковий струм, тому що 
феросилід може витримати струм 
значно більшої густини (10-50 А/м2) 
ніж графіт, тому він приймає більшу 
частину струмового навантаження і 
розподіляє її з середини. 

Графіто-феросилідні АЗ завдя-
ки розмірам і властивостям скла-
дових, мають достатньо довгий 
термін експлуатації. А проходи-
ти це буде за рахунок збільшення 
робочої анодної маси і за раху-
нок графітових чи феросилідних 
електродів, що відгоріли з часом 
або під час первинного пуску.  
Вони будуть уповільнювати про-
цес розчинення іншого електрода.  
Також використання графіто-феро-
силідних анодних заземлювачів дає 
змогу зекономити електроенергію  
та кошти.  

Під час технічних розрахунків АЗ 
найважливішими показниками бу-
дуть густина анодного струму, строк 
служби та кількість використаної 
електроенергії УКЗ.  

Для графіто-феросилідних АЗ Ø 
108 мм2 густина анодного поляри-
зованого струму менша, ніж для 
феросилідних, а отже, руйнуван-
ня як одного, так й іншого елек-
трода зменшується. Тобто термін 
експлуатації графіто-феросилідних 

досвід експлуатації графіто-
феросилідних анодних заземлювачів
Розглянуто досвід експлуатації графіто-феросилідних анодних заземлювачів 
на магістральних газопроводах Сєверодонецького виробничого управління 
підземного зберігання газу

Д. І. Усов
Сєверодонецьке ВУПЗГ

графіто-феросилідні 
анодні заземлювачі, 
завдяки розмірам 
і властивостям 
складових, мають 
достатньо довгий 
термін експлуатації
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АЗ збільшується і становитиме 
близько 15 років. У цьому розра-
хунку ми не показуємо багато інших 
переваг: це і більш довгий термін 
експлуатації УКЗ, кабельних ліній 
і муфт з’єднання, а найголовніше 
це якісний та безперебійний захист 
самої труби. 

Під час економічного розрахунку 
доцільності використання графіто-
феросилідних АЗ головними показ-
никами будуть: вартість матеріалу, 
кількість необхідної електроенергії, 
яку споживає УКЗ, та затрати на 
монтажні роботи. 

Додаткова економія складе близь-
ко 14-15 тис. грн. Це економія ка-
бельних ліній та затрат на їх за-
кладання, економія коксового 
дріб’язку, також зменшення витрат 
на амортизацію та проїзд транспорту 
до місця проведення робіт. 

Відповідно сумарна економія ста-
новитиме близько 30-35 тис. грн.

Проте під час цих розрахунків 

ми не можемо прорахувати ту ко-
лосальну економію, яка буде от-
римана від безперебійної роботи 
газотранспортної системи. 
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Рис. 1. Схема УКЗ із зосередженим графіто-феросилідним АЗ:
1 – зосереджене  графіто-феросилідне АЗ; 2 – графітові електроди ЕГТ Ø108 мм2; 3 – феросилидні електроди ЭФС-Б Ø108 мм2; 4 – пункт 

приєднання анодного заземлення до з’єднувальної лінії; 5 – місце з’єднання кабелю від анодного заземлення до з’єднувальної лінії;  

6 – кабельні з’єднувальні лінії; 7 – газопровід; 8 – контрольно-вимірювальний пункт; 9 – установка катодного захисту; 10 – захисне 

укриття (бетонний блок-пункт-1)
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Режим роботи газопроводу в 
загальному не є постійним. Це 
викликано насамперед сезон-

ною нерівномірністю споживання газу 
протягом року. Окрім цього, має місце 
тижнева і добова нерівномірність спо-
живання газу. Через цю особливість 
роботи магістрального газопроводу 
лінійні КС повинні бути пристосовані до 
змінного режиму роботи газопроводу. 
Ця пристосованість повинна виражати-
ся або в можливості різкої зміни об’єму 
газу, що перекачується працюючими 
агрегатами, або ж можливості вклю-
чення в роботу чи відключення окремих 
ГПА.

Із використанням відцентрових 
нагнітачів з приводом від ГТУ, як 
найбільш поширених  [1], досягти цьо-
го найпростіше шляхом зміни частоти 
обертання. Бажано, щоб пропускна 
здатність газопроводу забезпечувалась 
мінімальною кількістю працюючих 
агрегатів, оскільки паливно-енергетич-
ні затрати при цьому будуть найниж-
чими. Відключення окремих КС під час 
зменшення обсягів транспортування, 

так само як і робота із значним зни-
женням тиску на виході КС, призводить 
до перевитрати питомих енергетичних 
затрат на підвищення тиску і не може 
розглядатися як захід для регулювання 
пропускної здатності газопроводу.

Найбільшого розповсюдження на-
були КС з приводом відцентрових 
нагнітачів від стаціонарних ГТУ. Під 
час використання їх в газовій проми-
словості важливими є такі переваги [2]:
▪ низька собівартість встановленого 

кіловата потужності при компактності 
агрегату;
▪ висока швидкохідність і широкий 

діапазон регулювання приведеної 
потужності;
▪ простота регулювання навантажен-

ня за рахунок зміни частоти обертів;
▪ здатність суттєво збільшувати фак-

тичну потужність в холодну пору року, 
коли збільшується споживання газу;
▪ достатня простота автоматизації об-

слуговування;
▪ удосконалення ГТУ із підвищенням 

економічності, надійності і компактності 
конструкції.

Найбільш важливим для безпечної 
роботи ГПА є вузол режимних кранів 
(вузол «6» кранів). Він виконує такі 
функції:
▪ забезпечує включення (заванта-

ження) групи ГПА в трасу після їхнього 
запуску;
▪ здійснює антипомпажне регулюван-

ня для захисту відцентрового нагнітача 
від помпажу під час різних технологічних 
режимів роботи компресорного цеху;
▪ проводить відключення ГПА від ре-

жиму роботи в трасу і перехід на режим 
«кільце»;

економічна вигода від 
управління режимними кранами 
на компресорній станції 
Основним завданням оперативного персоналу під час роботи компресорної 
станції є підтримання заданого режиму роботи КС та МГ. У разі відсутності 
автоматичної системи захисту від помпажу на КС, контроль за дотриманням 
режиму роботи КС та управління здійснюється в ручному режимі, а 
відповідальність за безаварійну експлуатацію ГПА цілковито покладається на 
обслуговуючий персонал 

А. С. Левицький
УМГ «Львівтрансгаз»

А. І. Тарасюк 
Волинське ЛВУМГ

Рис. 1. Технологічна схема 
компресорної станції
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▪ забезпечує мінімальний необхідний 
ступінь підвищення тиску в нагнітачах 
газу під час його завантаження в трасу.

Режимні крани встановлюють на 
спеціальній перемичці між вихідним га-
зопроводом після АПО газу та вхідним 
газопроводом перед пиловловлювача-
ми газу. Технологічну схему КС зображе-
но на рис. 1.

Зазначимо, що запірні пристрої 
кранів, позначені на схемі індексом 
«р» можуть займати будь-яке проміжне 
положення (частково відкриті або част-
ково закриті). Всі інші крани мають 
тільки два положення «Закрито» або 
«Відкрито» [3].

Попри широкий діапазон регу-
лювання обертів на ГТУ кран № 6р 
використовується при незначних 
змінах витрати газу через відцентровий 
нагнітач. Із відкриттям крана № 6р 
забезпечується необхідна віддаленість 
режиму роботи нагнітача від зони пом-
пажу, збільшуючи об’ємну витрату газу 
через нагнітач. 

На сучасному етапі розвитку ІТ-
технологій та мікропроцесорної техніки 
на компресорних станціях встановле-
но різного роду системи автоматич-
ного керування (САК), які призначені 
для керування роботою агрегату (САК 
ГПА), та технологічним режимом всієї 
компресорної станції (САК ТП КЦ (КС)).

Однією з найпростіших систем є ком-
плекс INFOKC, який призначений для 
вирішення задач централізованого 
збору та обробки інформації, кон-
тролю та сигналізації стану основ-
ного та допоміжного обладнання 
технологічного процесу компримування 
газу компресорних цехів магістральних 
газопроводів. Комплекс забезпечує 
єдині принципи об’єктивної інформації 
щодо роботи основного та допоміжного 
обладнання компресорного цеху та 
здійснює при цьому такий системний та 
прикладний сервіс:
▪ автоматичний доступ ПЕОМ до 

ланцюгів вимірювання та сигналізації 
агрегатної автоматики та засобами за-
гальноцехових вимірювань;
▪ відображення параметрів техно-

логічного процесу на екрані монітора 
у вигляді таблиць та графіків, а також 
комплексних мнемосхем ГПА та КЦ;
▪ формування архіву ретроспективних 

параметрів роботи ГПА та загально-
цехового обладнання;
▪ друк подій, зведень, добових та 

змінних рапортів;

▪ обчислення розрахункових пара-
метрів;
▪ ручне введення необхідної 

інформації з реєстрацією в архіві;
▪ копіювання, зберігання архівної та 

довідкової інформації;
▪ виведення архівної та довідкової 

інформації на монітор та друк.
Системи такого типу надають 

змінному інженеру або диспетчеру 
інформацію, яка охоплює повний набір 
аналогових та дискретних сигналів 
технологічних параметрів, необхідних 
для аналізу та прийняття оперативних 
рішень.

Відповідно до Правил технічної 
експлуатації магістральних газопро-
водів пропонуємо на базі наявних САК 
створити можливість керування регу-
люючим краном № 6р в проміжних по-
ложеннях з відображенням «%» його 
відкриття, що дасть змогу зменшити 
об’єм перепуску газу з нагнітального 
у всмоктувальний трубопроводи і, як 
наслідок, збільшення об’єму транспор-
тованого газу. 

Контроль над об’ємами перепуску 
газу із вихідного у вхідний газопроводи 
дасть можливість контролювати диспет-
черу положення робочої точки нагнітача 
на безпечній віддалі від зони помпа-
жу, на газодинамічній характеристиці 
нагнітача (рис. 2.). На рис. 2 також зо-
бражено і розрахункові положення 
робочих нагнітача при різних степенях 
відкриття регулюючого «6р» крана. Це 
дасть змогу дотримуватись найбільш 
економічних та стабільних режимів 
роботи як компресорної станції, так і 
магістрального газопроводу в цілому.

Під час проведеня аналізів розрахун-
ку режимів роботи КС за умови різної 
кількості працюючих ГПА та різних схем 
їх підключення [4] об’єми перевитрати 

паливного газу можливо зменшити до 
10 % порівняно із аналогічним період 
ом роботи з цілком відкритим регулю-
вальним № 6р краном, а об’єм транс-
портованого газу збільшити на вели-
чину від 20 % до 80 % від початкового 
об’єму транспортування газу в період 
роботи з цілком відкритим регулюючим   
краном.

Сучасним обладнанням, що повною 
мірою відповідає поставленим зада-
чам, є антипомпажний клапан фірми 
MOKVELD. Необхідно зауважити, що 
правилами заборонено використовува-
ти шарові крани для регулювання пере-
пуску газу. Зазначимо, що на лінійних 
компресорних станціях, необхідність у 
задіяні режимних кранів для перепуску 
газу виникає доволі рідко та носить не-
тривалий характер – до декількох годин.

Під час впровадження запропонова-
ного заходу в експлуатацію економічний 
ефект складається із трьох складових: 
▪ відмова від необхідності встанов-

лення нового коштовного обладнання; 
▪ зменшення використання і тим са-

мим економія паливного газу ГПА;
▪ збільшення об’єму транспортування 

газу. 
Отже, безпечну експлуатацію об-

ладнання можливо забезпечити і без 
встановлення сучасних коштовних си-
стем захисту та регулювання, які не 
гарантують абсолютної надійності та 
ефективності роботи, а лише завдяки 
наявності теоретичних знань [5], прак-
тичних навичок роботи та бажання пра-
цювати обслуговуючого персоналу.
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Метою діяльності Міжнарод-
ної організації зі стандар-
тизації є: ратифікація стан-

дартів, розроблених спільними зусилля-
ми делегатів від різних країн.

Відповідно до Статуту ISO визначає 
своє функціонування як сприяння роз-
витку стандартизації і суміжних видів 
діяльності у світі з метою забезпечення 
міжнародного обміну товарами і послу-
гами, а також розвиток співробітництва 
в інтелектуальній, науково-технічній і 
економічній галузях.

Нині до ISO входить 168 країн 
(117 комітетів-членів, 47 членів-
кореспондентів, 4 члени-абоненти) 
Членами ISO є не уряди, а національні 
організації зі стандартизації (комітети-
члени) з правом одного голосу. 
Комітети-члени є повноправними чле-
нами організації і мають право брати 
участь в усіх робочих органах, бути об-
раними до керівних органів, отримува-
ти Копії всіх робочих документів, пода-
вати на розгляд зауваження щодо них. 
Для цього виду членства встановлена 
шкала щорічних внесків до бюджету 
ISO.

Члени-кореспонденти — це країни, 
що розвиваються. За рахунок сплати 
незначного внеску до бюджету ISO вони 
мають право отримувати комплект всіх 
міжнародних стандартів та інші докумен-
ти. Члени-абоненти сплачують пільгові 
внески і мають можливість отриму-
вати інформацію щодо міжнародної 
стандартизації.

Україна була прийнята в члени ISO  
1 січня 1993 року.

Україну в ISO представляє Дер-
жавний комітет України з пи-
тань технічного регулювання та 
споживчої політики. 

Вищим органом ISO є генеральна 
асамблея (рис. 1). 

У період між сесіями Генеральної 
асамблеї роботою організації керує 
Рада, яку очолює президент ISO. Для 
розгляду і підготовки рішень з питань, 
що цікавлять всю організацію в цілому, 
Рада створює постійні і тимчасові 
комітети.

Проекти міжнародних стандартів, 
прийняті технічними комітетами, роз-
силаються комітетам-членам ISO для 
схвалення. Для затвердження проектів 
Радою  ISO та опублікування їх в якості 

міжнародних стандартів потрібно не 
менше 75% голосів комітетів-членів, які 
взяли участь у голосуванні.

Технічний комітет ISO TC 176 «Управ-
ління якістю і забезпечення якості» 
розробляє стандарти в галузі забезпе-
чення та менеджменту якості, що отри-
мали назву «Стандарти ISO серії 9000». 

Слід зазначити, що протягом 67 років 
з моменту утворення Міжнародною 
організацією зі стандартизації було 
розроблено величезну кількість 
спеціальних стандартів, але тільки в 
1987 році, з появою стандартів ISO серії 
9000, її діяльність привернула загальну 
увагу. Ось деякі відомості про ISO.

Історія ISO почалася в 1946 році, 
коли делегати з 25 країн зустрілися в 
Інституті цивільних інженерів в Лондоні 
і вирішили створити нову міжнародну 

міжнародна організація зі стандартизації: 
історія розвитку та сучасна діяльність
З 1947 року Міжнародна організація зі стандартизації (International Organization 
for Standardization) розробляє технічні стандарти практично в усіх напрямках 
бізнесу, галузях промисловості і технологій

Н. М. Андріїшин
Яготинське ЛВУМГ

стАНдАртизАція

Рис. 1. Управлінська структура ISO
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організацію  для сприяння міжнародної 
координації та уніфікації промислових 
стандартів. У лютому 1947 року нова 
організація, ISO, офіційно розпочала 
свою діяльність.

Штаб-квартира знаходиться в Женеві 
(Швейцарія).

Спочатку використовувалася абре-
віатура IOS, але потім згадали про 
грецьке слово isos  (рівний), і змінили 
порядок букв, підкреслюючи філософію: 
стандарти ISO надають всім компаніям у 
світі рівні можливості. 

ISO має в цілому більше 19 000 
міжнародних стандартів.

Стандарти  ISO серії  9000 заслужили 
всесвітню увагу і повагу. Завдяки їм ISO 
сьогодні на слуху у вищого керівництва 
компаній у всіх країнах світу.

ISO – найпоширеніші стандарти 
сучасності.

Нині стандарти ISO 9000 прийняті в 
якості національних в багатьох країнах 
світу (з початку вісімдесятих число та-
ких країн зросло з 90 до 162). На Заході 
бум ISO 9000 припав на кінець 1990-х. 
Зараз у Західній Європі сертифіковано 
понад 90% компаній. У Китаї кількість 
таких підприємств вже перевищила по-
значку 60%.

Система управління якості 
за вимогами міжнародного 
стандарту ISO9001:2008 

Ядро стандартів систем управління 
якості ISO 9000 складається з трьох 
міжнародних стандартів. Стандарти за-
безпечують керівництво і засоби для 
компаній і організацій, які хочуть, щоб 
їхні продукти і послуги постійно задо-
вольняли вимоги клієнтів, і  якість яких 
постійно покращувалась.

Основні стандарти ISO 9000:
▪ ISO9000:2005 встановлює принци-

пи і основні поняття управління якістю, 
описує зміст серії стандартів і дає 
перелік термінів та їх визначень для ви-
користання в будь-якій організації;
▪ ISO9001:2008 визначає вимоги 

до: систем управління якістю, якщо 
організації треба продемонструва-
ти здатність задовольнити вимоги 
споживачів і органів влади.
▪ ISO9004:2009 описує керівні по-

ложення для створення системи ме-
неджменту якості, яка перевищує ви-
моги ISO:9001 з метою ефективного 
задоволення і перевищення очікувань 
споживачів.

Використання ISO 9001:2008 дає 
змогу гарантувати, що клієнти отриму-
ють якісну  продукцію і послуги, що в 
свою чергу принесе багато переваг для 
бізнесу.

Вигоди від впровадження:
▪ задоволення запитів споживачів, 

що вимагають ISO 9001:2008;
▪ ефективною роботою на ринках 

Європейського Союзу (ЄС);
▪ конкурентоспроможність на зовніш-

ньому ринку;
▪ вдосконалення системи якості;
▪ поліпшення роботи постачальників.
Система не повинна бути чимось не 

рухомим. Вона  повинна розвиватися, 
а головне продукція та процеси повинні 
вдосконалюватися. Ефективним підхо-
дом тут може бути використання циклу 
Шухарта-Демінга (рис. 2). 

Цикл Шухарта-Демінга — модель 
безперервного поліпшення процесів, 
цикл PDCA — плануй (Plan), виконуй 
(Do), перевіряй (Check), дій (Act).  Його 
застосування в різноманітних областях 
діяльності дає можливість ефективно 
керувати  цією діяльністю. 

Методологія PDCA являє собою 
найпростіший алгоритм дій керівника з 
управління процесом і досягнення його 
цілей. Цикл управління починається з 
планування на системній основі. 

Системи екологічного 
керування за вимогами 
міжнародного стандарту 
ISO14001:2004

У системі екологічного керування 
розглядаються ті екологічні аспекти 
діяльності організації, які вона може 
контролювати, і зміни яких під впливом 
системи можна очікувати.

Вигоди від впровадження:
▪ зміцнення сприятливого іміджу 

підприємства, заснованого на відпо-
відальності та екологічній спроможності;
▪ залучення уваги інвесторів;
▪ додаткові підстави для отримання 

переваг і пільг при інвестиціях;
▪ додаткові можливості для підви-

щення ефективності маркетингу та ре-
клами, конкурентоспроможності вироб-
леної продукції і послуг.

Система екологічного менеджмен-
ту дає підприємству можливість 
структурувати, зв'язати воєдино 
процеси, спрямовані на досягнен-
ня послідовного покращення, ба-
жана ступінь якого визначається 
самим підприємством залежно від 
економічних та інших обставин.

Стандарт OHSAS 18001
Стандарт OHSAS 18001 

(Occupational Healthand Safety 
Management Systems) (система 
управління гігієною та безпекою 
праці) містить вимоги до системи 
менеджменту охорони здоров'я та 
забезпечення безпеки праці, щоб 
дати можливість організації управ-
ляти ризиками впливати на здоров'я 
і безпеку персоналу, а також  покра-
щувати свої показники діяльності в 
галузі охорони здоров'я та безпеки 
праці.

Які переваги дає підприємству впро-
вадження такої системи: 
▪ зменшення прямих і непрямих ви-

трат виробництва товарів, робіт і послуг;
▪ здійснення контролю над небезпеч-

ними виробничими чинниками і проце-
сами;
▪ управління ризиками, що виникають 

у процесі виробничої діяльності;
▪ усунення або скорочення ризиків 

для виконавців в області професійної 
безпеки і здоров'я запобігання виник-
ненню аварій та інших позаштатних 
ситуацій;
▪ зменшення ймовірності судових ви-

трат;
▪ поліпшення морального клімату в 

компанії;
▪ глибоке розуміння ризиків і небез-

пек на робочому місці сприяє кращій 
участі персоналу в Системі та підвищує 
рівень культури персоналу і компанії в 
цілому;
▪ формування позитивного іміджу 

підприємства завдяки ISO 18001 
OHSAS.  ▪

стАНдАртизАція

Рис. 2. Цикл Демінга — модель 
безперервного поліпшення 
процесів, цикл PDCA
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стАНдАртизАція

Інтеграція України до європейської 
спільноти, виконання нафтогазо-
вих директив Європейського Сою-

зу, розпорядження Кабінету Міністрів 
України та завдання підвищення 
ефективності експлуатації газотранс- 
портної системи потребують від  
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» впровадження 
сучасних принципів і методів керу-
вання діяльністю відповідно до вимог 
міжнародних стандартів ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 
тощо.

Роботи з розроблення, впроваджен-
ня та сертифікації систем менеджмен-
ту відповідно до вимог міжнародних 
стандартів у ДК «Укртрансгаз» (з 2012 
року – ПАТ «УКРТРАНСГАЗ») прово-
дяться з 2003 року. 

За цей період:
▪ 2003 рік – сертифіковано систе-

му управління якістю відповідно до 
вимог ДСТУ ISO 9001-2001;
▪ 2006 рік – сертифіковано систе-

му екологічного керування відпо-
відно до ДСТУ ISO 14001:2006;
▪ 2010 рік – сертифіковано систе-

му управління якістю відповідно до 
вимог ДСТУ ISO 9001:2009.

У 2011 році ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»  
взяв участь у міжнародному інвес-
тиційному проекті ROGSS, метою яко-
го було підвищити надійність менедж-

менту підприємств нафтогазової 
галузі України, застосовуючи між-
народний досвід та впроваджуючи 
кращі світові практики менеджменту.

У межах проекту було розро-
блено та впроваджено необхідну 
документацію відповідно до вимог 
міжнародних стандартів ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 для різних 
рівнів керування ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
поводились внутрішні аудити та 
передсертифікаційний аудит, вико-
нувались призначені коригувальні  
дії. 

Результатом проекту стала успішна 
сертифікація системи менеджмен-
ту якості (ISO 9001:2008), систе-
ми екологічного менеджменту (ISO 
14001:2004) та системи менеджмен-
ту безпеки та гігієни праці (OHSAS 
18001:2007) ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 
Сертифікати, терміном на три роки, 
видано органом з сертифікації «TUV 
Rheinland Cert» (Німеччина), який 
визнається у більше 80 країнах світу.

Основні переваги, які може от-
римати ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» від 

досвід побудови та впровадження 
сучасних систем менеджменту
Розглянуто основні підходи до побудови, впровадження та сертифікації в ПАТ «УКР- 
ТРАНСГАЗ» систем управління якістю, безпекою праці, екологічного та енергетич-
ного менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 
14001, ISO 50001 та OHSAS 18001

А. М. Клюнь 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

О. А. Довгошея 
УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» 

Н. П. Хомик 
НТУУ «КПІ»
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впровадження та міжнародної 
сертифікації систем менеджмен-
ту, такі:
▪ сертифікати повністю відпові-

дають всім вимогам світового 
ділового співтовариства та забез-
печують конкурентоспроможність на 
зовнішніх ринках;
▪ позитивна суспільна думка про 

надійність, стабільність і високий 
рівень розвитку Компанії;
▪ респектабельність, позитивний 

імідж і високий діловий статус 
Компанії;
▪ можливість одержання необхід-

них інвестицій і пільгових кредитів;
▪ отримання договорів на страху-

вання з мінімальними процентними 
ставками; 
▪ забезпечення відповідності різ-

ним законодавчим та іншим вимо-
гам;
▪ спрощення одержання дозволів, 

ліцензій та інших дозвільних 
документів;
▪ забезпечення виконання ви-

мог європейських директив з пи-
тань функціонування нафтогазових 
підприємств; 
▪ підвищення компетентності пер-

соналу та досягнення більш високо-
го ступеня його участі у поліпшенні 
діяльності; 
▪ поліпшення взаємовідносин зі 

споживачами, постачальниками, 
державними та громадськими нагля-
довими органами.

Згідно з вимогами ISO/IEC 
17021:2011 «Оцінка відповідності. 
Вимоги до органів, що здійснюють 
аудит і сертифікацію систем ме-
неджменту» орган з сертифікації 
«TUV Rheinland Сert» повинен про-
тягом усього терміну дії сертифі-
катів, не рідше одного разу за 
рік, підтверджувати відповідність 
сертифікованих систем менед-
жменту вимогам стандартів шля-
хом проведення наглядових  
аудитів.

У 2012–2013 рр. у ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» пройшли два наглядо-
вих аудити за сертифікованими 
системами менеджменту, які про-
водили уповноважені аудитори 
«TUV Rheinland» за участю фахівців  
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

Під час наглядових аудитів 
вибірково перевірялась діяльність 
структурних підрозділів ПАТ «УКР-

ТРАНСГАЗ» на трьох рівнях керуван-
ня: від наявності наочної інформації 
щодо систем менеджменту (політика, 
цілі, відповідальні), положень та 
посадових інструкцій, планової, 
звітної та технічної документації 
до того, яким чином виконуються 
технологічні процеси забезпечення 
надійної та безпечної експлуатації 
об’єктів транспортування та 
зберігання природного газу.

Аудитори отримали документальні 
підтвердження якості надання послуг 
з транспортування та зберігання 
природного газу, забезпечення та 
дотримання вимог до технологічних 
процесів, екологічної безпеки та 
безпеки праці під час виконання за-
планованих робіт.

За результатами наглядових 
аудитів аудиторами «ТUV Rheinland» 
було відзначено:
▪ значну увагу, яку приділяють пи-

танням функціонування та підтримки 
сертифікованих систем менеджмен-
ту керівництво ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
філій (УМГ) та виробничих управлінь 
у їх складі (ЛВУМГ (ВУПЗГ));
▪ високий рівень планування, ви-

конання, контролю та звітності за на-
прямками діяльності на всіх рівнях;
▪ наявність наглядної інформації 

щодо сертифікованих систем менед-
жменту;
▪ якісну організацію роботи із за-

мовниками послуг, з контролю за 
параметрами природного газу у 
газотранспортній системі України;



16 ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | № 2 (86) 2014

стАНдАртизАція

▪ визначення екологічних аспектів, 
небезпек і ризиків видів діяльності 
та впровадження заходів для керу-
вання ними;
▪ використання сучасних засобів 

та систем автоматизації для керу-
вання, виконання і забезпечення 
виробничої діяльності;
▪ високий рівень підготовки та 

кваліфікації персоналу, його відкри-
тість та обізнаність у питаннях функ-
ціонування систем менеджменту;
▪ наявність та застосування 

сучасної актуальної нормативно-
правової бази та  організація фондів 
нормативних документів.

За результатами наглядових аудитів 
у 2012–2013 рр. не було виявлено 
невідповідностей у сертифікованих си-
стемах менеджменту ПАТ «УКРТРАНС- 
ГАЗ», а було надано рекомендації  
(у 2012 – 27, у 2013 – 12) щодо удо-
сконалення інтегрованої системи 
управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та її по-
дальшого розвитку. За усіма отримани-
ми рекомендаціями відповідальними 
фахівцями за системи менеджмен-
ту на всіх рівнях керування (апарат,  
УМГ, ЛВУМГ (ВУПЗГ)) ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ» розроблено та впроваджено 
необхідні заходи для поліпшення 
діяльності.

Крім того, у 2012–2013 рр. ауди-
торами «TUV Rheinland» відмічено 
значний розвиток та удосконалення 
сертифікованих систем управління 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» порівняно з 
сертифікаційним аудитом у 2011 році.

За результатами наглядових 
аудитів підтверджено, що система ме-
неджменту якості (сертифікат ZN 01 
100 115814), система екологічного 
менеджменту (сертифікат ZN 01 104 
115814) та система менеджменту 
безпеки та гігієни праці (сертифікат 
ZN 01 113 115814) ПАТ «УКРТРАНС-
ГАЗ» стосовно надання послуг з 
транспортування та зберігання при-
родного газу відповідають вимо-
гам стандартів ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 та OHSAS 18001:2007. 
Таким чином, дія сертифікатів, вида-
них «TUV Rheinland Cert» у 2012 році 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»  продовжується.

Згідно з рішенням вищого 
керівництва протягом 2013 року 
фахівцями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» про-
водився великий комплекс робіт 
з розроблення, впровадження та 
підготовки до сертифікації систе-
ми енергетичного менеджменту 
відповідно до вимог міжнародного 
стандарту ISO 50001:2011. 

За цей період:
▪ призначено представників керів-

ництва, відповідальних працівників 
та створено групи з енергоменедж-
менту;
▪ розроблено необхідну докумен-

тацію системи енергетичного ме-
неджменту відповідно до вимог ISO 
50001:2011;
▪ проведено семінар-навчання;  
▪ проведено внутрішні аудити та 

передсертифікаційний аудит. 
У грудні 2013 року група аудиторів 

міжнародного органу з сертифікації 
систем енергетичного менеджменту 
«ТЮФ ЗЮЙД» (Німеччина) провела 
сертифікаційний аудит системи енер-
гетичного менеджменту ПАТ «УКР- 
ТРАНСГАЗ». 

Під час сертифікаційного аудиту си-
стеми енергетичного менеджменту 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» невідповідностей 
вимогам міжнародного стандарту 
ISO 50001:2011 не виявлено. 

Групою аудиторів «ТЮФ ЗЮЙД» 
було надано 11 рекомендацій, які 
спрямовані на подальше поліп-
шення системи енергетичного ме-
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неджменту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». За 
результатами сертифікаційного ау-
диту група аудиторів зробила вис-
новок, що може рекомендувати 
органу з сертифікації «ТЮФ ЗЮЙД» 
(Німеччина) видати сертифікат, який 
підтверджує, що система енерге-
тичного менеджменту ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» під час транспортуван-
ня та зберігання природного газу 
відповідає вимогам міжнародного 
стандарту ISO 50001:2011. 

Основні переваги від впро-
вадження та сертифікації систе-
ми енергетичного менеджменту  
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:
▪ забезпечення більш ефектив-

ного використання енергетичних 
ресурсів;
▪ участь усіх працівників у питаннях 

енергозбереження;
▪ удосконалення системи експлу-

атації, технічного обслуговуван-
ня і ремонтів та підвищення їхньої 
енергоефективності;
▪ стимулювання енергоефектив-

ності на всіх етапах робіт;
▪ інтеграція питань енергозбере-

ження в загальну систему менед-
жменту разом з іншими стандартизо-
ваними системами менеджменту;
▪ поліпшення фінансових показни-

ків за рахунок прямої економії всіх 
видів енергоресурсів;
▪ скорочення витрат, виявлення та 

усунення невиробничих витрат;
▪ системна оцінка й обґрунтоване 

визначення пріоритетів під час впро-
вадження нових енергоефективних 
технологій; 
▪ інвестиційна привабливість для 

реалізації енергозберігаючих проектів.
▪ іміджева привабливість Компа-

нії, яка реалізує політику енерго-
ефективності виробництва перед пар-
тнерами, замовниками і суспільством;
▪ репутація Компанії як успішної у 

питаннях своєї енергоефективності.
Ураховуючи, що сучасною загаль- 

носвітовою тенденцією дося-
гання організаціями стійкого 
розвитку є перехід від окремих 
стандартизованих систем менед-
жменту до так званих інтегрованих 
систем, відповідальними фахівцями  
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на всіх рівнях 
керування проводиться значна ро-
бота з інтеграції систем менеджмен-
ту в єдину систему управління.

Інтегрована система менеджмен-
ту – частина загальної системи 
менеджменту підприємства, яка 
відповідає вимогам двох або більше 
стандартів (наприклад, система ме-
неджменту якості (ISO 9001), систе-
ма екологічного менеджменту (ISO 
14001), система менеджменту без-
пеки та гігієни праці (OHSAS 18001) 
тощо) та функціонує як єдине ціле і 
спрямована на задоволення вимог 
усіх зацікавлених сторін (замовники, 
споживачі, персонал, постачальни-
ки, інвестори, акціонери, держава, 
суспільство тощо).

Порівняння вимог міжнародних 
стандартів на системи менеджменту 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» свідчить про їхню 
близькість, що надає можливості для 
інтеграції (див. табл. 1). 

Інтегрована система менеджмен-
ту ПАТ  «УКРТРАНСГАЗ» грунтується 
на підході на основі процесів та 
так званого динамічного циклу 
Демінга–Шухарта «Плануй – Вико-
нуй – Перевіряй – Дій» (Р-D-С-А).

У процесі інтеграції систем ме-
неджменту у ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
реалізовано загальні вимоги за 
такими напрямками:

▪ проведення спільних внутрішніх 
аудитів, що значно скорочує необхідні 
людські, тимчасові та матеріальні ре-
сурси на їхнє проведення;
▪ розробка загальних єдиних ме-

тодик (процедур) для всіх систем 
менеджменту, що мінімізує обсяг 
документації;
▪ єдиний аналіз з боку керівництва;
▪ призначення та виконання 

єдиних коригувальних та запобіжних 
дій (за результатами аудитів), спря-
мованих на поліпшення декількох 
систем менеджменту.

Наявність визнаних у світі серти-
фікатів відповідності систем ме-
неджменту вимогам міжнародних 
стандартів в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
мають надати замовникам послуг з 
транспортування та зберігання при-
родного газу (компаніям України, 
Німеччини, Франції, Словаччини,  
Польщі, Угорщини, Італії, Туреччини,  
Румунії тощо) незалежне обґрун-
товане підтвердження та впевненість 
у тому, що ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» – 
надійний партнер, який гарантує ви-
конання контрактних зобов’язань та 
забезпечує ефективність, безпеч-
ність і безперебійність роботи газо-
транспортної системи України.  ▪

Спільні елементи систем менеджменту
Номери пунктів стандартів

ISO 9001 ISO 14000 ISO 50001 OHSAS 18001

1. Політика та цілі 5.3, 5.4.1 4.2, 4.3.3 4.3, 4.4.6 4.2, 4.3.3

2. Планування, у тому числі:

- розподіл повноважень та відповідальності 5.5.1 4.4.1 4.2.1 4.4.1

- представник керівництва 5.5.2 4.4.1 4.2.2 4.4.1

- внутрішнє інформування 5.5.3 4.4.3 4.5.3 4.4.3

- визначення вимог 7.2.1 4.3.1, 4.3.2 4.4.1, 4.4.2 4.3.2

3. Впровадження та функціонування, у тому числі: 

- управління основною діяльністю 7.5 4.4.6 4.5.5 4.4.6

- управління ресурсами 6.1.- 6.4 4.4.1, 4.4.2 4.5.1, 4.5.2 4.4.1, 4.4.2

- управління документацією 4.2.3 4.4.5. 4.5.4 4.4.5

- управління записами 4.2.4 4.5.4 4.6.5 4.5.4

4. Оцінювання відповідності, у тому числі:

- моніторинг та вимірювання 8.2 4.5.1 4.6.1 4.5.1

- управління невідповідною продукцією та дії в 
аварійних ситуаціях 8.3 4.5.3 4.6.4 4.4.7, 4.5.3

- внутрішні аудити 8.2.2 4.5.5 4.6.3 4.5.5

5. Поліпшення, у тому числі:

- аналіз з боку керівництва 8.4, 5.6 4.6 4.7 4.6

- коригувальні дії 8.5.2 4.5.2 4.5.1 4.5.3.2

- запобіжні дії 8.5.3 4.5.2 4.5.2 4.5.3.2

- постійне поліпшення 8.5.1 4.3.3 4.4.3 4.3.3

Табл. 1. Спільні елементи міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 50001 та OHSAS 18001
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Ініціатива створення на території 
України газового хабу жваво 
обговорюється найбільшими 

гравцями європейського газово-
го ринку. Європейські газотрейдери 
вкрай зацікавлені у використанні 
українських підземних сховищ газу 
(ПСГ), які разом з нашою газотран-

спортною системою стануть основою 
нового європейського хабу.

Проте, перш ніж говорити про 
український хаб, слід прояснити, що під 
цим поняттям розуміють в Європі.

Теперишні зусилля Європейського 
Союзу з лібералізації газово-
го ринку привели до бурхливого 

зростання торгівлі природним га-
зом за принципом спотового рин-
ку, тоді як впродовж попередніх 
десятиліть блакитне паливо по-
ставлялося за фіксованими цінами 
(взаємопов’язані із коливанням 
вартості нафти) в рамках довгостро-
кових контрактів.

Перспектива створення 
газового хабу в україні
Наявні вільні потужності вітчизняної газотранспортної системи створюють усі 
передумови для розвитку хабу, що дасть можливість Україні стати повноправним 
гравцем на європейському спотовому ринку газу

М. Л. Білявський
канд. техн. наук
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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Нагадаємо, що той або інший ри-
нок вважається спотовим лише у 
тому випадку, коли виникнення права 
власності покупця на товар, а продавця 
на грошові кошти, виникає одночасно.

У цьому основна відмінність спо-
ту від довгострокових контрактів, 
заснованих на принципі «бери або 
плати». Специфіка торгівлі природ-
ним газом, що передбачає його по-
стачання споживачеві за допомогою 
трубопровідного транспорту, зумовила 
формування торгівельних майданчиків 
в місцях найбільшої концентрації 
газопроводів.

Це у свою чергу стало причиною 
того, що газові біржі найчастіше на-
зивають хабами – англійське слово 
«hub», в своєму першому тлумаченні 
означає основу колеса, а в останні 
десятиліття його використовують як 
технічний термін для визначення ме-
режевого концентратора, що об’єднує 
персональні комп’ютери.

Правила торгів на газовому споті 
чітко виписані в нормативних доку-
ментах, прийнятих для виконання на 
всій території Європейського Союзу, 
при цьому вони постійно удоскона-
люються. У кожного газового хабу є 
власна зона комерційного обліку, що 
є ділянкою газотранспортної систе-

ми (ГТС), обмеженою по периметру 
газовимірювальними станціями (ГВС).

Так само в «зоні відповідальності» 
хабу можуть знаходитися підземні 
сховища газу і термінали з прийман-
ня і зберігання скрапленого газу. 
Центром управління будь-якого 
хабу є інформаційно-операційна си-
стема (платформа), в яку в режимі 
on-line надходять показники з ГВС 
про кількість газу, що знаходиться 
в зоні комерційного обліку даного 
торгівельного майданчика. На основі 
цієї інформації і формується щоденний 
баланс попиту і пропозиції газу для 
окремого майданчика.

Основним інструментом тут висту-
пають торги у форматі «day-ahead», 
що проводяться на газових біржах, 
пов’язаних з одним або декількома ха-
бами. Підписані в ході таких торгів дого-
вори передбачають не лише зміну пра-
ва власності на певний об’єм газу, але 
і його фізичне прокачування протягом 
наступної доби (за умови, що покупець 
подав відповідну заявку).

Так само на спотовому ринку прохо-
дять ф’ючерсні торги, по яких придба-
ний газ буде поставлений споживачеві 
впродовж декількох місяців (від 1-го до 
4-х). На ціноутворення спотового ринку 
газу впливає достатньо багато факторів 
і це тема окремого матеріалу, проте 
основним слід визнати фактор сезонної 
зміни температури. 

Відомо, що споживання природного 
газу промисловими підприємствами і 
населенням традиційно збільшується 
взимку і знижується влітку, тому про-
тягом місяців травня-серпня цінові 
індекси газових бірж на 10–15% нижчі, 
ніж в період опалювального сезону.

Не слід забувати, що спотова торгівля 
блакитним паливом здійснюється не 
лише відносно реальних (фізичних) 
об’ємів газу, але і передбачає зворот 
деривативів, тобто фінансової надбу-
дови газового ринку. По суті, торгівля 

спотовий ринок 
природного газу є 
надійною опорою 
європейських 
газотрейдерів у питанні 
перегляду вартості 
блакитного палива 
за довгостроковими 
контрактами  
вАт «гАзПром» 



20 ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | № 2 (86) 2014

гАзовий риНок

дериватами є переуступанням прав 
власності на газ, що знаходиться в зоні 
комерційного обліку того або іншого 
хабу, без його фізичного прокачування.

У результаті показники об’ємів торгів, 
як по окремому хабу, так і по всьому 
європейському споту можуть значно пе-
ревищувати фізичні об’єми постачань 
законтрактованого газу. 

У зв’язку з цим визначити остаточ-
ний об’єм газу, поставлений кінцевому 
споживачеві безпосередньо із спотово-
го ринку практично неможливо. 

Дані Міжнародного енергетичного 
агентства (МЕА) свідчать про те, що по-
чинаючи з 2007 року, європейський 
спот поступально нарощує свою долю 
в загальному об’ємі реалізованого 
природного газу на території країн 
Європейського Союзу. 

Підвищуючи ліквідність
Першим газовим хабом в ЄС став 

британський майданчик NBP (National 
Balancing Point), створений в другій 
половині 90-х років. Довгий час саме 
NBP залишався найбільш ліквідним 
хабом в Європі. Слідом за ним йшов 
бельгійський майданчик Zeebrugge. 
Поняття ліквідності газового хабу має 
на увазі наявність вільних об’ємів газу 
за ціною, яка була б максимально на-
ближеною до мінімальної вартості 
тисячі кубометрів на ринку.

Завершення в 1998 році 
будівництва підводного газопроводу 
(інтерконнектора) між британським 
побережжям і бельгійським хабом 
Zeebrugge, відкрило можливості з 
«перекидання» газу з ринку північно-
західної Європи на NBP і у зворотно-
му напрямі, залежно від того, де ціни 
в даний момент найпривабливіші. 
Фінансова криза 2008 року вкачала 
цінові індекси на газовому ринку і дала 
додаткову стимул-реакцію для розвит-
ку спотової торгівлі.

На континентальній частині Європи 
ініціативу перехопили хаби Нідерландів 
(TTF) і Німеччини (NCG, Gaspool). Впро-
довж 2013 року саме ці майданчики 
формували цінові сигнали для останньої 
частини європейського споту.

Завдяки стрімкому зростанню ролі 
споту на європейському ринку природ-
ного газу було переглянуто умови довго-
строкових контрактів між споживачами 
країн ЄС з «Газпромом» і норвезькою 
Statoil внаслідок чого відбулось знижен-
ня цін на газ. 

Спотовий ринок і надалі є опорою 
європейських газотрейдерів у питанні 
перегляду вартості газу за довгостроко-
вими контрактами.

У механізмі функціонування газо-
вих хабів, окрім трейдерів, що купують 
і продають газ, задіяні оператори ГТС і 
клірингові компанії. 

Приклад їхньої спільної робо-
ти ілюструє проект Європейської 
енергетичної біржі (EEX) і французької 
мультиторгової біржі Powernext. У 
2012 році ці біржі підписали ме-
морандум про об’єднання своєї 
діяльності на ринку природного газу з 

метою створення панєвропейського 
газового ринку. Надалі цей проект 
отримав назву PEGAS (Pan-european 
Gas Cooperation). EEX обслуговує 
хаби NCG, Gaspool і TTF. Powernext 
працює з французьким хабом PEG, 
який в той же час складається 
з двох майданчиків: PEG Nord и  
PEG Sud.

Той факт, що голландські і німецькі 
хаби показують дуже близькі ціни 
щоденних торгів, означає наявність 
високорозвиненої газотранспортної 
інфраструктури в цьому регіоні, що 
дає можливість оперативно пере-
кидати фізичні об’єми газу з одного 
хабу на інший.

Очевидно, що підсилити зв’язок з 
високоліквідним ринком Нідерландів і 
Німеччини, з його низькими цінами і ве-
ликими об’ємами торгів, було б цікаво 
будь-якому європейському хабу. Це і 
стало передумовою для створення про-
екту PEGAS, який пропонує своїм учас-
никам найбільш сучасні інформаційні 
продукти для здійснення операцій 
купівлі-продажу природного газу на 
віртуальній платформі Trayport.

У рамках співпраці учасники проек-
ту мають можливість продавати і купу-
вати фізичні об’єми газу і деривату на 
всіх перерахованих хабах, і так само 
здійснювати позабіржові операції з 
деривативами британської спотової 
біржі NBP.

І тут найважливішою складовою 
процесу стають клірингові послуги з 
«очищення» трансакцій учасників про-
екту PEGAS, яких надає провідний 

Спрощена схема функціонування спотового ринку
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кліринговий будинок Європи, European 
Commodity Clearing AG. Лише завдяки 
клірингу трейдери газового споту мо-
жуть розраховувати отримати прибуток 
і не вступити в конфлікт з податковими 
органами.

Подальша інтеграція спотових 
майданчиків сприятиме підвищенню 
довіри з боку постачальників і 
споживачів природного газу. У 
результаті, поки одиничні випадки 
прив’язки ціни газу за експортни-
ми контрактами до його вартості на 
спотових майданчиках обіцяють ста-
ти загальноприйнятою практикою в 
Євросоюзі. Так, в жовтні 2013 року 
німецький концерн E.ON підписав 
5-річний контракт на закупівлю 
скрапленого газу в Катарі за ціною 
спотових хабів Європи.

Український варіант – 
два краще за одного

Такі великі держави як Німеччина 
або Франція не обмежуються од-
ним спотовим майданчиком. Тут грає 
роль і чинник великих територій і 
економічних особливостей регіонів. 
Для України так само переважно 
виглядає варіант створення двох 
спотових хабів – одного для роботи 
із зовнішнім ринком, а другого для 
обслуговування виключно внутрішніх 
споживачів.

Оптимальним місцем розташуван-
ня майданчика по роботі із зовнішнім 
ринком, який вже сьогодні можна по-
значити як Східно-європейський газо-
вий хаб (СЄГХ), стане газотранспорт-

ний вузол і підземні сховища газу, 
які розташовані поблизу західного 
кордону України (Львівська, Івано-
Франківська області).

Для другого українського хабу 
найпривабливішою виглядає, на-
приклад, дислокація в районі  
Шебелинського газового родовища 
і північно-східного газотранспортно-
го вузла української ГТС (Харківська  
область). 

Зрозуміло, що ціна на внутрішньому 
хабі буде жорсткіше прив’язана 
до довгострокових контрактів, а 
на зовнішньому до спотових ко-
тирувань, але лише реальне рин-
кове ціноутворення дасть змогу 
поліпшити стан функціонування 
українського газового ринку. Прак-
тика європейських країн показує, що 
прозоре ціноутворення виявляється 
у результаті набагато вигідніше 
кінцевому споживачеві (включаючи 
домогосподарства), ніж державне ре-
гулювання тарифної політики.

Щодо європейського напряму, то він 
вже добре відпрацьований впродовж 
2013 року, коли Україна імпортувала 
з Угорщини і Польщі більше 2 млрд м3 
газу, використовуючи свою ГТС у ре-
версном режимі.

Роль вітчизняних ПХГ для 
європейських споживачів газу мож-
на проілюструвати порівнянням тем-
пературних режимів в країнах ЄС і 
об’ємами відбору газу з українських 
сховищ. Так, якщо в січні 2013 року 
мінімальний об’єм відбору газу з ПХГ 
України припав на 5 січня, то стало-

ся це зовсім не тому, що тепло було в 
самій Україні (у нас температура зна-
ходилася на середньому рівні), а тому, 
що температура в Берліні піднялася до 
+7–8 °С.

Але, як тільки погода в столиці 
Німеччини погіршала, тут же 
підвищився і відбір газу з українських 
сховищ: 14 січня 2013 року піковий 
відбір газу з українських ПХГ за місяць 
збігся із зниженням температури в 
Берліні до –5 °С.  

Поява в Хорватії і Польщі нових 
lng-терміналів дасть можливість 
зайняти українському хабу ключову 
позицію на трансєвропейському га-
зовому коридорі, між Балтійським і 
Адріатичним морями. Українські ПХГ 
стануть регулювальником газового 
балансу для країн Центральної і Східної 
Європи, що безумовно підвищить 
їх інвестиційну привабливість і 
дасть змогу підвищити активну 
місткість з нинішніх 32 млрд м3 до 
50–55 млрд м3.

На завершення варто відзначити, 
що найважливішою умовою 
ефективної роботи українських хабів 
стане збереження стандартних, ро-
бочих взаємин з російськими партне-
рами. Росія вже вклала і продовжить 
вкладати в проекти «Північний потік» 
і «Південний потік» десятки мільярдів 
доларів. Але ні перший, ні другий 
проект навіть в середньостроковій 
перспективі не матимуть таких мож-
ливостей як ГТС України, хочеться 
сподіватися, що в Газпромі про це 
пам’ятають.  ▪
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Метод оцінки технічного 
стану проточної ча-
стини силової турбіни 

газотурбінної установки (ГТУ) з ви-
користанням адіабатичного коефі-
цієнта корисної дії базується на 
визначенні коефіцієнта технічного 
стану (КТС) силової турбіни (СТ) 
за адіабатичним ККД (KηТs). Да-
ний коефіцієнт визначається як 
відношення адіабатичного ККД 
силової турбіни (ηts

p), визначено-
го за відношенням тисків робочого 
тіла в турбіні (p2/p1*) або степенем 
розширення тиску в турбіні (πТ), 
до значення адіабатичного ККД 
силової турбіни (ηts

t), визначеного 
за відношенням температур робочо-
го тіла в турбіні (t2/t1*):

(1)
У разі справного стану СТ значення 

коефіцієнта KηТs буде наближатись 
до одиниці. Відповідно, відхилення 
його від одиниці буде свідчити про 
зміну (погіршення) газодинамічної 
досконалості та економічності СТ 
ГТУ.

У зв’язку з тим, що в процесі 
експлуатації ГТУ із збільшенням її 

напрацювання, а також внаслідок 
погіршення технічного стану ГТУ 
відбувається зменшення номінальної 
потужності ГТУ, то для врахування 
цього факту використовується КТС 
ГТУ за потужністю (KNe):

(2)

де Ne
ф – фактичне значення 

потужності ГТУ на номінальному 
режимі; N

e
б –  еталонне (базове) зна-

чення потужності на номінальному 
режимі.

Таким чином, КТС СТ за 
адіабатичним ККД з врахуванням 
КТС ГТУ за потужністю буде:

(3)

де KNe – КТС ГТУ за потужністю; 
KηТs – КТС СТ за адіабатичним ККД. 

Врахування впливу напрацюван-
ня ГТУ з початку її експлуатації 
виконується за допомогою коефі-
цієнта напрацювання (Kнап), зна-
чення якого змінюється від строку 
напрацювання та є індивідуальним 
для різного типу ГПА. Отже, КТС СТ 

за адіабатичним ККД з врахуванням 
зменшення номінальної потужно-
сті ГТУ та впливу напрацювання 
буде:

(4)

Як приклад використовується п’ять 
випадків з різним технічним станом 
ГПА типу ГТ-6-750.

За першу ГТУ (випадок №1) було 
взято установку після проведення 
планово-попереджувальних робіт 
(ремонту). Її напрацювання стано-
вить 19 424 мотогодини. ГТУ має 
такі коефіцієнти:
▪ коефіцієнт технічного стану ГТУ 

за потужністю: KNe = 0,99;
▪ коефіцієнт технічного стану ГТУ з 

ефективного ККД: Kηe = 1,0;
▪ коефіцієнт напрацювання: Kнап = 

1,01.
Другою ГТУ (випадок №2) було 

вибрано до проведення планово-
попереджувальних робіт (ремонту). 
Її напрацювання становить 24 660 
мотогодин. ГТУ має такі значення 
коефіцієнтів технічного стану:
▪ коефіцієнт технічного стану ГТУ 

за потужністю: KNe = 0,97;

Прогресивний метод оцінки 
технічного стану силової турбіни
Розглянуто приклад використання методу оцінки технічного стану проточної 
частини силової турбіни з використанням адіабатичного ККД на основі даних, 
отриманих у процесі експлуатації газоперекачувального агрегату типу  
ГТ–6–750

Д. В. Кондратьєв
НВЦ «ТЕХДІАГАЗ»



23ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | № 2 (86) 2014

НАукА

▪ коефіцієнт технічного стану ГТУ з 
ефективного ККД: Kηe = 0,98;
▪ коефіцієнт напрацювання: Kнап = 

1,01.
За третю ГТУ (Випадок №3) 

було вибрано ГТУ до проведення 
планово-попереджувальних робіт 
(ремонту). Її напрацювання стано-
вить 39 945 мотогодин. ГТУ має такі 
значення коефіцієнтів:
▪ коефіцієнт технічного стану ГТУ 

за потужністю: KNe = 0,969;
▪ коефіцієнт технічного стану ГТУ з 

ефективного ККД: Kηe = 0,905;
▪ коефіцієнт напрацювання: KнАП = 

1,02.
Напрацювання четвертої ГТУ (ви-

падок №4) становить 40 285 мото-
годин. Після проведення планово-
попереджувальних робіт. Значення її 
коефіцієнтів такі:
▪ коефіцієнт технічного стану ГТУ 

за потужністю: KNe = 0,985;
▪ коефіцієнт технічного стану ГТУ з 

ефективного ККД: Kηe = 0,975;
▪ коефіцієнт напрацювання: Kнап = 

1,02.
За п’яту (випадок №5) було виб-

рано ГТУ до проведення планово-
попереджувальних робіт (ремонту). Її на-
працювання складає 42 942 мотогодин. 
ГТУ має такі значення коефіцієнтів:

▪ коефіцієнт технічного стану ГТУ 
за потужністю: KNe = 0,8;
▪ коефіцієнт технічного стану ГТУ з 

ефективного ККД: Kηe = 0,897;
▪ коефіцієнт напрацювання: Kнап = 

1,02.

Результати розрахунку коефіцієнта 
технічного стану силової турбіни 
за адіабатичним ККД наведено в 
табл. 1.

Згідно з результатами розрахунків 
значення коефіцієнту технічного ста-
ну силової турбіни за адіабатичним 
ККД для справного ГТУ з великим 
напрацюванням дещо відрізняється 
від одиниці. Це пов’язано зі зміною 
потужності ГТУ від напрацюван-
ня. Крім того, варто відмітити  
ще й той факт, що після виконан-
ня ремонтно-профілактичних робіт 
технічний стан вузлів не повністю 
відповідає технічному стану ново-
го вузла ГТУ. Таким чином, при 
великих значеннях напрацюван-
ня ГТУ (вузлів) під час визначення 
технічного стану проточної частини 
силової турбіни необхідно не лише 
опиратися на значення коефіцієнта 
технічного стану за адіабатичним 
ККД, а й враховувати коефіцієнт 
технічного стану ГТУ за потужністю 

(KNe) та коефіцієнт напрацювання 
ГТУ (Kнап).

Отже, результати розрахунку 
свідчать про можливість практич-
ного використання методу оцінки 
технічного стану проточної частини 
силової турбіни газотурбінної уста-
новки з використанням адіабатичного 
ККД під час діагностування ГТУ в 
процесі її експлуатації, оскільки 
коефіцієнти технічного стану, що 
покладені в основу цього методу є 
чутливими до змінення (погіршення) 
проточної частини як силової турбіни, 
так і ГТУ в цілому.
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№ 
п/п № випадку № КР Напрацювання 

ГТУ, мотогод.
Температура 

перед СТ, 
(Т1

*), 0К
Температура за 

СТ (Т2), 
0К

Тиск перед СТ 
(Р1

*), МПа
Тиск за СТ (Р2), 

МПа Kηтs Kηтs
Ne Kηтs’

1

випадок № 1

1

19 424

795 674 0,205 0,1 1,000 0,990 1,000

2 2 801 680 0,201 0,099 1,000 0,990 1,000

3 3 811 686 0,208 0,101 1,000 0,990 1,000

4

випадок № 2

1

24 660

919 710 0,201 0,1 0,994 0,964 0,974

5 2 916 712 0,198 0,099 0,994 0,965 0,974

6 3 903 704 0,195 0,099 0,994 0,965 0,974

7

випадок № 3

1

39 945

851 650 0,215 0,1 0,994 0,964 0,983

8 2 845 650 0,212 0,1 0,995 0,964 0,983

9 3 838 645 0,209 0,1 0,994 0,964 0,983

10

випадок № 4

1

40 285

861 681 0,214 0,1 0,996 0,980 1,000

11 2 867 685 0,213 0,1 0,996 0,980 1,000

12 3 851 675 0,21 0,1 0,996 0,980 1,000

13

випадок № 5

1

42 942

888 708 0,202 0,1 0,996 0,797 0,813

14 2 876 697 0,196 0,1 0,995 0,796 0,812

15 897 714 0,193 0,1 0,995 0,796 0,812

Табл. 1. Результати розрахунку коефіцієнта технічного стану силової турбіни за адіабатичним ККД
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Узлы редуцирования газа (УРГ) 
и входящие в их состав краны-
регуляторы (КР) используются 

на магистральных газопроводах (МГ) 
для регулирования параметров газо-
вых потоков. Эксплуатация выявила 
ряд проблем, связанных как с особен-
ностями самих шаровых КР, так и с не-
достатками существующих систем ав-
томатического управления УРГ (САУ 
УРГ). Это сделало актуальной разра-
ботку специализированной САУ УРГ 
с учетом динамических свойств КР и 
выявленных эксплуатационных особен-
ностей УРГ.

На базе математической модели УРГ 
[1] и результатов натурной идентифика-
ции КР [2] разработана функциональ-
ная схема САУ, показанная на рис. 1.

Реализуемый данной системой ал-
горитм управления объединяет в себе 
субалгоритм регулирования координат 
УРГ и субалгоритм логического управ-
ления и стратегий выживания УРГ в 
аварийных ситуациях.

Регулирование координат УРГ осу-
ществляется по принципу подчиненного 
регулирования в трех контурах: в конту-

система автоматического 
управления узлом 
редуцирования газа
Рассмотрен механизм работы системы автоматического управления узлом 
редуцирования газа газораспределительных станций, который был реализован 
на базе промышленного контроллера Fastwel RTU-188 с применением пакета 
программирования UltraLogik

А. В. Недвига
Ухтинский государственный 
технический университет

В. Н. Кравцов 
ООО «Севергазпром»

С. Л. Сычев 
ООО «Севергазпром»

Блок автоматического управления узлом редуцирования газа 
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ре угловой скорости вращения затвора 
КР (внутренний контур САУ), в контуре 
углового положения затвора КР и в 
контуре давления газа за УРГ (внешний 
контур САУ).

Контур скорости необходим для пре-
дотвращения значительного перерегу-
лирования при движении на закрытие 
КР и эффекта дотягивания при движе-
нии на открытие КР. Этот контур со-
держит:
▪ блок регулирования БР1 – регуля-

тор скорости с зоной нечувствитель-
ности и двухсторонним ограничением 
(входит в состав модуля аппаратно-
программной обработки сигналов 
управления МОСУ);
▪ мультиплексор MUX2 – коммутатор 

управляющих сигналов, подаваемых 
на широтно-импульсный модулятор 
ШИМ;
▪ блок вычисления модуля;
▪ преобразователь уровня сигнала в 

скважность импульсов;
▪ демультиплексор DMUX – коммута-

тор импульсного потока, осуществляю-
щий подачу импульсов на одну из пар 
соленоидов привода КР, в зависимо-
сти от знака сигнала на выходе БР1;
▪ объект управления ОУ с датчиком 

углового положения GE. Весь ОУ вклю-
чает в себя привод (показан как пре-
образователь скважности γ1 или γ2 во 
вращающий момент М) и шаровой за-
твор с прилегающими участками тру-
бопровода;
▪ аналого-цифровой преобразова-

тель (АЦП) А/С;

▪ блок вычислителя производной (слу-
жит для оценки угловой скорости вра-
щения затвора КР);
▪ элемент рассогласования – форми-

рует координату рассогласования по 
скорости εω=uзω

ОС, где uзω – сигнал за-
дания скорости, формируемый в конту-
ре угла; yзω

ОС – сигнал обратной связи 
по скорости.

Контур скорости подчинен конту-
ру углового положения затвора КР, 
который в свою очередь, содержит:
▪ блок регулирования БР2 – регу-

лятор угла открытия затвора КР α с 
гистерезисной зоной нечувствитель-
ности и двухсторонним ограничением;

▪ подчиненный контур скорости;
▪ элемент рассогласования – фор-

мирует координату рассогласования 
по углу εα=uзα-yα

ОС, где uзα – сигнал 
задания угла открытия, получаемый с 
выхода мультиплексора MUX1; yα

ОС – 
сигнал обратной связи по углу.

Контур угла подчинен конту-
ру давления газа КР, который  
содержит:
▪ блок регулятора БР3 – регулятор 

давления с ассиметричной гистере-
зисной зоной нечувствительности и 
двухсторонним ограничением;
▪ мультиплексор MUX1 – коммута-

тор управляющих сигналов, которые  

Рис. 1. Функциональная схема САУ УРГ

Рис. 2. Структурная схема подчиненного регулирования координат УРГ
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подаются на контур угла в качестве  
задания;
▪ подчиненный контур угла;
▪ объект управления – гидродинами-

ческие процессы в УРГ;
▪ датчик давления PE;
▪ АЦП А/С;
▪ элемент рассогласования – форми-

рует координату рассогласования по 
давлению εp=uзP-yp

ОС, где uзP – сигнал 
задания давления, получаемый с вы-
хода задатчика давления ЗД; yp

ОС – сиг-
нал обратной связи по давлению.

Логическое управление и стратегии 
выживания реализуются блоком ана-
лиза сигналов (БАС). Предусмотрены 
алгоритмы выживания:
▪ при обрыве линии связи датчика 

давления;
▪ при обрыве линии связи датчика 

углового положения затвора КР;
▪ при обрыве линии связи обоих дат-

чиков;
▪ при неисправности КР (только сиг-

нализация).
Подробно алгоритмы выживания 

описаны в работе [3].

Характерные особенности 
алгоритма регулирования 
координат УРГ

Во внутреннем контуре скорости  
(рис. 2) имеется нелинейный элемент 
нЭ1, который позволяет снимать 
управление с привода КР, когда по-
ложение рабочего органа находится в 
допустимой зоне, а скорость вращения 
затвора достаточно мала (равно скоро-
сти самохода крана). Совместно с нЭ1 
работает П-регулятор Р1. Вид статиче-
ских амплитудных характеристик (САХ) 
нЭ1 и Р1 показан на рис. 3 и 4.

Ширина зоны нечувствительности 
нЭ1 определяет диапазон скоростей 
вращения затвора, которые не ком-
пенсируются контуром скорости. Иначе 
говоря, контур скорости не реагирует 
на достаточно малые отклонения реаль-
ной скорости от заданной. Благодаря 
этому, а также наличию дополнитель-
ных мер во внешних контурах, удается 
экономить ресурс соленоидов КР.

Обратная связь в данном контуре 
осуществляется при помощи косвен-
ного измерителя скорости, образован-
ного датчиком углового положения КР, 
блоком вычисления производной (от 
координаты угла) и двумя фильтрами 

нижних частот ФнЧ1 и ФнЧ1&2. Нали-
чие ФнЧ1 вызвано нелинейным харак-
тером операции дифференцирования в 
цифровой реализации.

Закон управления 
в данном контуре
имеет вид:

uзγ=0 при 

{   (εω1<εω<εω2

νω1<εω
' kР1<νω2 

uзγ=(εω-εω1)kР1 при 

{ (εω≤εω1

νω1<εω
' kР1<νω2 

uзγ=(εω-εω2)kР1 при

{ (εω≥εω2

νω1<εω
' kР1<νω2 

где kР1 – коэффициент передачи регуля-
тора скорости.

В контуре угла используется 
П-регулятор Р2 и нелинейный элемент 
нЭ2 (рис. 5, 6).

Закон управления вданном
контуре выражается 
следующим образом:

uзω=(εα-εα1)kР2 при 

{ (εα≤εα1

να1<εα
' kР2<να2 

uзω=(εα-εα2)kР2 при

{ εα≥εα2

να1<εα
' kР2<να2 

uзγ=0 при

{ εα1<εα<εα2

να1<εα
' kР2<να2

        ΩєBC)

uзγ=Ekp2 при

{ εα1<εα<εα2

να1<εα
' kР2<να2 )

         ΩєGH)

При значительном рассогласовании 
(εα≤εα1 или εα≥εα2), не вызывающем огра-
ничения Р2 (να1<εα

' kР2<να2), в контуре 
осуществляется замкнутое управление. 
При достаточно малом рассогласова-
нии (εα1<εα<εα2) и движении изображаю-
щей точки Ω по траектории ABC (рис. 6, 
а), на выходе регулятора Р2 сигнал ра-
вен нулю (нулевое задание на скорость 
вращения затвора, при котором снима-

Рис. 3. Статическая амплитудная 
характеристика НЭ1

Рис. 4. САХ регулятора скорости

Рис. 5. САХ регулятора угла

Рис. 6. САХ НЭ2

uзγ=uзγ
min при εω

' kР1≤νω1

uзγ=uзγ
max при εω

' kР1≥νω2

uзω=uзω
min при εα

' kР2≤να1

uзω=uзω
max при εα

' kР2≥να2
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ется управление с соленоидов привода 
КР). При достаточно малом рассогласо-
вании и движении изображающей точ-
ки Ω по траектории FGH (рис. 6, б) вы-
ходной сигнал Р2 равен константе Ek

P2
. 

Происходит разомкнутое управление 
углом, при котором затвор приоткры-
вается до значения, несколько превы-
шающего уставку на угол. Это позволяет 
максимизировать время снятия управ-
ления с соленоидов. При большом рас-
согласовании (εα

' kР2≤να1  или εα
' kР2≥να2) 

выходной сигнал Р2 ограничивается 
на уровне uзω

min или uзω
max. Возникает 

разомкнутое по углу управление, при 
котором осуществляется перемещение 
рабочего органа с максимально допу-
стимой скоростью (в том или ином на-
правлении).

Ограничение установки на угол пово-
рота затвора КР осуществляется регуля-
тором давления Р3 (рис. 7).

На входе Р3 установлен нелинейный 
элемент нЭ3 (рис. 8).

Закон управления в 
данном контуре 
выражается следующим 
образом:

uзα=εp kР3 при 

{νp1<εp
' kР3<νp2

εp≥εp4 или εp≤εp1 или {εp1<εp≤εp2}или {εP3≤εp<εp4}                                             ΩєAB                       ΩєGH

uзα=0 при

{νp1<εp
' kР3<νp2

εp2<εp<εP3 или {εP3<εp<εp4}или {εp1<εp<εp2}                                 ΩєCD                    ΩєIJ

}uзα=uзα
min при εp

' kР3≤νp1

    uзα=uзα
max при εp

' kР3≥νp2

При значительном рассогласова-
нии (εp≥εp4 или εp≤εα1), не вызываю-
щем ограничения Р3 (νp1<εp

' kР3<νp2), 
в контуре осуществляется замкну-
тое управление. При достаточно 
малом рассогласовании (εp1<εp≤εp2 
или εP3≤εp<εp4) и движении изобра-
жающей точки Ω по траектории AB 

(рис. 8, а) или GH (рис. 8, б) соответ-
ственно, в контуре также осущест-
вляется замкнутое управление. Этим 
достигается втягивание изображаю-
щей точки в центральную часть зоны 
нечувствительности. При достаточно 
малом рассогласовании (εp1<εp≤εp2  
или εP3≤εp<εp4), но движении по тра-
ектории IJ (рис. 8, а) или CD (рис. 8, 
б) соответственно, на выходе нЭ3 и 
Р3 сигнал равен нулю. При весьма 
малом рассогласовании (εp2<εp<εP3), 
независимо от траектории движения, 
сигнал на выходе нЭ3 и Р3 также ра-
вен нулю.

В момент обнуления выхода нЭ3 
происходит запоминание значения 
сигнала обратной связи по углу yα

ОС 
при помощи устройства выборки-
запоминания УВЗ. Выходной сигнал 
УВЗ uзα

' в этом случае является за-
дающим для контура угла, а контур 
давления оказывается разомкнутым. 
При этом исключается противодей-
ствие регулятора давления процессу 
«забрасывания» угла открытия затво-
ра КР. При выходе нЭ3 из зоны не-
чувствительности на траекторию EF 
(рис. 8, а) или KL (рис. 8, б), на выходе 
нЭ3 формируется ненулевой сигнал, 
что приводит к обнулению сигнала на 
выходе УВЗ. При большом рассогла-
совании (εp

' kР3≤νp1 или εp
' kР3≥νp2) 

выходной сигнал Р3 ограничивается 
на уровне uзα

min или uзα
max. Указанные 

значения ограничивают диапазон из-
менения угла открытия КР (в пределе 
0-90 градусов).

Разработанная САУ УРГ реали-
зована на базе промышленного 
контроллера Fastwel RTU-188 с при-
менением пакета программирова-
ния промышленных контроллеров 
UltraLogik [4]. Предложена методика 
настройки регуляторов [5].

Алгоритмы управления защище-
ны патентом на изобретение за 
№2382392 РФ, МПК G05D 16/00 «Си-
стема автоматического управления 
краном-регулятором».
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Рис. 7. САХ регулятора давления 

Рис. 8. САХ НЭ3
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При високому рівні газифікації 
у США характерна досить 
стабільна структура газоспо-

живання з перевагою промислового 
сектора – 45%, досить значною част-
кою побутового сектору – 24% ( крім 
цього ще 15% припадає на комунально-
комерційний сектор) та порівняно не-
великою часткою електроенергетики 
– 15%. Для всіх перерахованих секторів 
економіки певною мірою притаманна 
сезонна нерівномірність споживання 
газу. Найрізкіше вона проявляється у по-

бутовому та комунально-комерційному 
секторах, які споживають газ в основ-
ному як паливо, що і визначає картину 
загальної нерівномірності споживання 
газу загалом. 

Крім власного видобутку, США 
щорічно імпортують понад 100 млрд м3 
газу з Канади. Для надходження газу спо-
живачам в країні функціонують 10 газо-
транспортних коридорів, протяжність 
магістральних газопроводів становить 
понад 400 тис. км, розподільних – по-
над 1500 км [1]. 

Проблема регулювання нерівно-
мірності споживання енергоносіїв у  
США традиційно вирішується переваж-
но за допомогою підземних сховищ 
газу. Для цього в країні створено мо-
гутню мережу підземного зберігання 
газу: побудовано і функціонує 417 ПСГ 
(з них 348 – у виснажених газових та 
нафтових родовищах, 40 – у водонос-
них пластах, 27 – у соляних кавернах, 
2 – в шахтах), в них зберігається всього 
більше 220 млрд м3 газу, в тому числі 
активного – 110,5 млрд м3. На території 

Американський досвід 
підземного зберігання газу
Сполучені Штати Америки мають столітню історію газової промисловості 
і протягом тривалого часу стабільно займають перше місце в світі як з 
видобування, так і споживання газу

Б. П. Савків
Українська нафтогазова 
академія
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країни ПСГ розташовано нерівномірно: 
на північному сході їх нараховується 
56% від загальної чисельності, на 
півдні – 28% і на заході – 16% . Мак-
симальна продуктивність всіх ПСГ 
може досягати 2,2 млрд м3/добу, яка 
забезпечується приблизно 20 тисячами 
експлуатаційних свердловин [1].

Відбирання газу з ПСГ протягом 
останніх років становить 11-16% від 
обсягів його споживання всіма секто-
рами економіки (без урахування влас-
них потреб газової промисловості). 
Варто відзначити, що величина відбору 
переважно визначалась темпера-
турними умовами опалювального се-
зону, а в останній час – і ринковою 
кон’юнктурою.

Основу мережі ПСГ в США становлять 
сховища у вичерпаних нафто-газових 
родовищах (покладах), забезпечуючи  
найбільше сумарне надходження газу  
зі сховищ при середньодобовій про-
дуктивності 1633,3 млн м3/добу (74,3% 
добової продуктивності всіх ПСГ).

Друге місце за обсягом зберігання 
газу займають сховища, створені у 
водоносних пластах (10,1% активно-
го об’єму всіх ПСГ). Відмінними осо-
бливостями сховищ цього типу є дея-
ке перевищення буферного об’єму 
газу над активним, відносно низькі 
темпи відбирання та нагнітання газу 
при значних обсягах його зберігання, 
інерційність технологічних процесів, 
тривалість та складність зміни режимів. 
Вони забезпечують найменше добове 
надходження газу – 245 млн м3 (10,1% 
добової продуктивності всіх ПСГ). 

Газосховища у соляних відкладах 
(ПСГС) становлять 6,5% від загальної 
кількості та мають 3,5% ємності за ак-
тивним газом. Проте вони надійно за-
безпечують високі темпи відбирання 
та нагнітання газу, швидкий перехід 
від одного режиму на інший та гнуч-
ке постачання споживачів. Більшість 
ПСГС у США запроектовано на відбір 
всього активного газу в середньому 
за 10 діб та заповнення – 20 діб [1]. У 
2000 році потенційний добовий відбір 
становив 323,3 млн м3 (14,7% всього 
потенційного відбору ПСГ). В останні 
роки ПСГС займають пріоритетне місце 
в подальшому розвиткові мережі.

Для покриття потреби в найгостріші 
пікові часи споживання газу, які трива-
ють протягом кількох діб, кілька раз на 
рік, у США використовуються сховища 
скрапленого природного газу (СПГ) та 

пропаново-повітряні установки. Уста-
новки СПГ проектуються на приблизно 
200-добовий період скраплення і один 
період відбирання, що може станови-
ти 10 діб. Такі установки досить дорогі, 
плата за зберігання газу може станови-
ти 350 дол/1000 м3, проте їхнє викори-
стання вважається економічно виправ-
даним [2].

В умовах урядового контролю над 
ринком природного газу встановлюва-
лись регульовані урядовими органами 
ставки на прибуток, інших чинників 
для стимулювання діяльності ПСГ не 
існувало. Із зменшенням урядового кон-
тролю над ринком газу ситуація істотно 
змінилась.

Процес переформатування газово-
го ринку розпочався після прийняття 
в 1978 р. конгресом США закону про 
політику у сфері газової промисловості, 
який ввів складну систему поступо-

вого скасування контролю над про-
мисловими цінами на «новий газ» для 
міжштатних газотранспортних компаній 
з одночасним встановленням верхньої 
межі цін на продаж газу всередині шта-
ту. Передбачений на 1978–1985 рр. 
перехідний період фактично завершено 
до 1987 року. Ціни «старого газу», який 
видобувався із свердловин, пробурених 
до 1978 року, й надалі регулювались. 
При цьому розрив у промислових цінах 
на деякі категорії регульованого газу 
з старого фонду свердловин та нерегу-
льованого з нових глибоких свердловин 
досягав 40–50-кратного рівня. Тарифи 
на зберігання газу стали враховувати 
також місцеві та сезонні відмінності в 
товарній ціні газу.

У 1984 р. Федеральна комісія з регу-
лювання енергетики (FERK) розпоряд-
женням № 436 розпочала відкритий 
доступ виробникам та споживачам 
газу до міжштатних газопроводів на 
недискримінаційній основі. З введен-
ням в дію в 1992 р. розпорядженням 
ФРК № 636 трубопровідним компаніям 
більше не дозволялось продавати газ 
разом з транспортними послугами. 
Споживачі газу стали самі купувати 
газ і домовлятися з транспортними 
компаніями про транспортування та 
зберігання газу з оплатою послуг за та-
рифами.    

На газовому ринку США [3] з’явились 
ринкові центри («hubs»), сформовані, 
як правило, у місцях перетину газо-
транспортних систем за наявності 
там підземних сховищ газу та газових 
заводів. Це дало змогу промисловим 

основу мережі 
підземних сховищ газу 
в сполучених штатах 
Америки становлять 
сховища, які побудовані 
у вичерпаних нафто-
газових родовищах, що 
становить близько 74% 
добової продуктивності 
всіх Псг
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центрам отримувати газ з багатьох дже-
рел, забезпечуючи широкий вибір для 
покупців та продавців, реалізовуючи 
велику гнучкість поставок та ефективне 
використання потужностей.

Підземні сховища газу забезпечу-
ють керування дисбалансом між попи-
том та пропозицією на ринку, а також 
дають змогу використовувати цінові 
відмінності на багатьох ринках з ме-
тою отримання прибутку (біржовий 
арбітраж), сприяючи ліквідності рин-
ку. На Нью-Йоркській товарній біржі 
(NYMEX) здійснюється торгівля кон-
трактами на майбутнє постачання газу 
(ф’ючерська угода), в яких фіксується 
майбутня ціна вже закачаного в схови-
ще газу. Це дає змогу покупцям страху-
вати себе від цінового ризику. Такий 

інструмент керування фінансовими ри-
зиками разом з гнучкістю і ліквідністю 
ринку за рахунок створення 30 торгових 
центрів дає змогу сховищам виконува-
ти нові функції, які використовуються 
ринковими структурами.

Зокрема наслідком перерегулюван-
ня ринку, який певним чином вплинув 
на ефективність функціонування ПСГ, є 
розвиток маркетингу як сегменту про-
мислового ринку. Представники марке-
тингу укладають угоду з кінцевими спо-
живачами (покупцями) газу, діючи як 
їхні агенти з надання послуг постачання 
газу, використовуючи при цьому наявні 
вільні потужності газотранспортних си-
стем та підземних сховищ. Об’єднуючи 
інтереси покупців та наявні активи газу 
в різних частинах країни, маркетингові 

компанії отримують від виконання угод 
прибутки, які були б неможливі в умо-
вах обслуговування одного споживача 
в конкретній географічній зоні. З ме-
тою скорочення витрат і збільшення 
маржі (різниці між цінами продавця 
та покупця) відбулося характерне для 
лібералізованого ринку укрупнення 
маркетингових компаній. 

Важливим чинником, який впливає 
на газовий ринок та функціонування 
ПСГ, є електроенергетика, розвиток 
якої пов’язується зі збільшенням у 
перспективі генеруючих потужностей з 
використанням природного газу. Забез-
печення змінних добових навантажень 
електростанцій вимагає від мережі 
підземного зберігання газу високих 
темпів відбирання та нагнітання його.

Цікавими є зміни в правових аспек-
тах використання ємності ПСГ в США. 
За своєю приналежністю американські 
ПСГ поділяються на три типи [2]:
▪ ПСГ, які належать міжштатним газо-

транспортним компаніям, що володіють 
65,9% активної ємності всіх ПСГ країни; 
вони призначені для балансування на-
вантаження між штатних магістральних 
газопроводів і знаходяться під 
юрисдикцією FERK, а діяльність реш-
ти сховищ підпорядковується законам 
штатів; 
▪ ПСГ, які належать місцевим 

газорозподільним компаніям і внутрі-
шнім компаніям, що володіють 
30,5% активної ємності ПСГ. Місцеві 
розподільчі компанії використовують 
ПСГ безпосередньо для обслуговування 
споживачів, а внутрішньо штатні – для 
збалансованої роботи розподільних 
газопровідних систем, а також для за-
безпечення газом кінцевих споживачів;
▪ незалежні сховища-провайдери, 

яким належить близько 3,6% активної 
ємності ПСГ.

Згідно з розпорядженням FERK 
(1992) всі ПСГ працюють в системі 
відкритого доступу. В результаті 
газотранспортні компанії, що 
володіють 65,9% ємності ПСГ, керу-
ють тільки їх 7%, необхідних для ба-
лансування навантаження між штат-
них газопроводів, а решта ємності 
законтрактовується третіми особами.

Місцеві газорозподільні компанії, 
яким належать 30,5% активної ємності 
ПСГ, безпосередньо здійснюючи газо-
постачання споживачів, використо-
вували тільки приблизно дві третини 
їхньої сумарної ємності. 
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обміН досвідом

Приблизно четверта частина 
ємності ПСГ використовується марке-
тинговими компаніями. Ці компанії, 
поєднуючи ринкову кон’юнктуру  (ціни 
«спот», майбутні ціни, відомі з біржових 
контрактів) з наявними ємностями схо-
вищ, намагаються максималізувати 
прибуток від використання ємностей 
керованих сховищ. Зміни в ринко-
ву кон’юнктуру вносять корективи 
в традиційні літні періоди закачу-
вання та зимові відбирання газу: у 
певній конкретній ситуації газ може 
відбиратися літом, а закачуватися  
зимою.

Впровадження кон’юнктурних та-
рифних надбавок за високі рівні 
відбирання газу в періоди найбільшого 
попиту на нього стимулювало створен-
ня пікових сховищ, найвигіднішими 
яких виявились сховища на базі по-
рожнин. Хоча спорудження таких 
сховищ є набагато капіталоємнішим 
(приблизно в три рази більше ніж схо-
вищ у пористому середовищі – за аме-
риканськими джерелами [4], проте 
багаторазова оборотність запасів то-
варного газу, який в них зберігається 
протягом року, істотно знижує пито-
му вартість зберігання газу, а, отже, 
відповідно скорочує окупність їх спо-
рудження. За даними цих же джерел 
[4] відзначають намагання непо-
вного заповнення сховищ до кінця 
сезону нагнітання газу та найглиб-
шого відбирання запасів у зимовий 
період. Комерсанти надають пере-
вагу тому, щоб залишати в резерві 
частину вільних ємностей сховищ 
для можливості закачування деше-
вого газу, а зимою вони зацікавлені 
як можна більше продати газу для 
повернення коштів, витрачених на 
закупівлю та зберігання газу.

До цієї ж ринкової кон’юнктури на-
магаються пристосуватися і базові, 
сезонно орієнтовані сховища, для 
чого вишукують резерви для їх 
модернізації. З цього погляду великої 
уваги приділяється свердловинам як 
основному джерелу продуктивності 
ПСГ. На основі діагностики вда-
ються до фізичної або хімічної дії 
на привибійні зони свердловин 
(кислотні обробки та гідророзриви), 
для збільшення продуктивності та 
скорочення небажаного обводнення 
як на нових, так і на існуючих схови-
щах використовуються горизонтальні 
свердловини.

Виходячи з досвіду роботи в умо-
вах лібералізованого ринку, основні 
чинники, що визначають розвиток та 
функціонування американських ПСГ, є 
такими.

У перспективі зберігається сезонно 
орієнтований чинник: відповідно до по-
годних умов газ, як і раніше, в основно-
му нагнітається влітку та відбирається 
взимку. Поряд з цим все більшого 
значення набуває велика гнучкість, 
яка диктується ринком до підземного 
зберігання газу, з високими темпами 
відбирання та нагнітання газу для об-
слуговування споживачів.

Дуже цікавим є вплив електрогене-
руючих потужностей з використанням 
газу, ріст яких вносить свої коректи-
ви в розвиток ПЗГ, не дивлячись на 
певну уповільненість росту цих потуж-
ностей. У низці регіонів США в літній 
період значно зростає споживання 
електроенергії для кондиціонування 

повітря. Тому в цей період нагнітання 
збільшується тенденція споживання 
газу в електростанціях, що негатив-
но відбивається на зменшення част-
ки газу, призначеної на заповнення 
сховищ. В цих умовах забезпечення 
інтенсивності нагнітання газу в схо-
вища набуває такої актуальності та 
значення, як і інтенсивність 
відбирання газу. Тому правомірним 
стає економічне стимулювання не 
тільки відбирання газу зі сховищ у 
пікові періоди, а й інтенсивність його 
нагнітання.
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мережа підземних 
сховищ газу в 
сполучених штатах 
Америки постійно 
зростає, що повязано 
із збільшенням попиту 
на блакитне паливо та 
його ролі  в генерації 
електроенергії



32 ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | № 2 (86) 2014

Проект водного транспорту-
вання скрапленого природ-
ного газу на судах і баржах 

належить Уїльяму Вудірінсу, який в 
1951 р. запропонував перевозити 
його по р. Міссісіпі від газових родо-
вищ Луїзіани до м. Чикаго (США).

Потенційний холод скраплено-
го природного газу передбачалося 
використовувати на бійнях Чика-
го. Створена для реалізації цієї ідеї 
дослідницько-конструкторська гру-
па розробила в 1954 р. детальний 
проект, що отримав назву «проект 
Моррісона». Було збудовано плаву-
чу баржу з повною установкою для 
скраплювання продуктивністю по 
природному газу 185 тис. м3/добу.

Для транспортування газу було  
запроектовано здвоєну баржу зав-
довжки 80 м і завширшки 16 м, на  
якій встановлювалися п’ять цилінд-
рових вертикальних резервуарів з 
недорогої сталі, ізольованих зсере-
дини шаром пресованої бальзової 
деревини завтовшки 35,5 cм.

Як паливо для двигунів барж пови-
нен був використовуватися скрапле-
ний метан, що випаровується. Незва-
жаючи на готовність обох барж, весь 
проект в цілому не було здійснено з 
економічних причин. Жодна баржа з 
вантажем скрапленого природного 
газу не прийшла до Чикаго.

Низка великих фірм США і Англії 
зацікавилися проектом Моррісона. 
Було створено компанію «Constock 
Liquid Methane Corporation», яка по-
винна була вивчити і експерименталь-
но перевірити можливість морського 
транспортування скрапленого природ-
ного газу з американського континен-
ту до Європи. Починаючи з цього часу, 
основний інтерес концентрується дов-
кола проекту океанського транспорту-
вання метану до Англії, яка відчувала 
гострий дефіцит палива.

Моторний відсік першого танкера для 
транспортування природного газу 
водою

Погляд у миНуле

Перше транспортування 
природного газу танкером
Водне транспортування скрапленого природного газу танкером вперше було запроекто-
вано у 1954 р. («проект Моррісона»). Другий проект з'явився у 1955 р. («проект Крекко»). 
Так було розпочато еру транспорту газу танкерами, яка й досі удосконалюється

М. В. Тарасенко
УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Принципова схема конструкції 
резервуару для зберігання природного 
газу в танкері (1 – скловолоконна 
ізоляція; 2 – впускні/випускні штуцери; 
3 – холодильна камера; 4 – внутрішня 
сталева стінка )
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Погляд у миНуле

Було проведено обширні досліди з 
вивчення поведінки різних металів 
і матеріалів (включаючи ізоляцію) в 
умовах низьких температур. Одним 
з відповідних ізоляційних матеріалів 
виявилося бальзове дерево, яким 
передбачалося ізолювати кільцевий 
простір між внутрішнім і зовнішнім 
корпусами резервуару, виготовлени-
ми із звичайної вуглецевої сталі.

Бальзове дерево хоча і володіло 
деякою проникністю, проте воно мог-
ло зберегти газову подушку. В умовах 
температурного перепаду в самому 
шарі ізоляції пропуск скрапленого 
метану з внутрішнього резервуару 
в ізоляцію викликав випар рідини і 
перехід її в газоподібний стан. Зав-
дяки цьому утворювався постійний 
газовий бар’єр, що перешкоджає по-
дальшому проникненню скраплено-
го газу до конструкцій судна.

Другий проект морського транс-
порту скрапленого природного газу 
з’явився в 1955 р. («проект Крекко»). 
У нім пропонувалося переобладнати 
існуючі суховантажні судна для пере-
везення скрапленого метану із США і 
Венесуели до Англії.

Вісім великих і два дрібні резервуа-
ри для зберігання скрапленого мета-

ну передбачалося встановити уздовж 
центральної лінії судна, а на бортах і в 
трюмі намічалося поставити паливні 
резервуари для мазуту. Двигуни суд-
на могли споживати як мазут, так і 
метан, що випаровується, як паливо.

Під час споживання як пали-
ва – мазуту, скраплений газ, що 
випаровується, передбачалося піддати 
повторному скрапленню на судні і по-
вертати в резервуари. Щоденні втрати 
газу на випар, за розрахунками авто-
ра, повинні були скласти 0,5% від ваги 
вантажу скрапленого метану.

Матеріалами для резервуарів мали 
бути неіржавіюча сталь і алюміній. 
Як і в проекті Моррісона, передба-
чалося ізолювати резервуари зсере-
дини, поверхню стали покривати ша-
ром полістиролу завтовшки 25,4 см, 
на який накладався шар бальзового 
дерева завтовшки 5 см.

Кожен резервуар поміщався в окре-
му холодильну камеру, металеві стіни, 
підстава і дах якої ізолювалися зсе-
редини скловолокном. Така ретельна 
ізоляція призначалася для захисту 
судна від випадкового витоку скра-
пленого метану. До промислового 
здійснення проекту морського транс-
порту скрапленого природного газу з 

американського на європейський ма-
терик необхідно було провести серію 
випробувань дослідного танкера з 
метою вивчення техніки зберігання 
і морського перевезення газу при 
низьких температурах. 

У результаті фірма «Constock» і Газова 
Рада Великобританії спільно утворили 
компанію «British Methane Limited» для 
закупівлі дослідного судна і проведення 
всіх експериментальних робіт. Так роз-
почалась ера транспорту природного 
газу танкерами, яка до сьогоднішнього 
дня вдосконалюється.  ▪

резервуари, призначені 
для зберігання 
природного газу, 
розміщувались в 
холодильній камері, яка 
ізолювалась зсередини 
скловолокном, 
що запобігало 
випадковому витіканню 
скрапленого метану

Перший танкер для транспортування природного газу водою – Methane Pioneer
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сторіНкА редАкції

вживання великої та малої літери
Велика чи мала літера? Готуючи службову документацію чи пишучи статтю, 
ми часто задумуємося цим питанням, оскільки не завжди знання основних 
правописних правил може гарантувати правильність написання. Розглянемо деякі 
найпоширеніші випадки вживання великої і малої літери в українській мові

Н. І. Бортник 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

Вживання великої літери на-
лежить до традиційних на-
писань. Тут багато умовно-

го, такого, що залежить не від самої 
мови, її природи, а від суспільства, 
яке користується даною мовою й 
на свій смак виділяє певні мовні 
одиниці як особливо значущі у мовній 
комунікації. Чинний «Український 
правопис» не завжди може допо-
могти, оскільки допустимими є хи-
тання, а часто й різнобій у написанні 
слів і номінативних словосполучень 
(Високі Договірні Сторони – Високі 
договірні сторони, Кабінет Міністрів 
України – Кабінет міністрів України, 
Конституційний Суд – Конституційний 
суд, Голова Правління – голова 
правління тощо).

Це пояснюється складністю само-
го розмежування понять «власна/за-
гальна назва», оскільки ці назви часто 
переходять одна в одну. Тут важливо 
розмежувати передусім родову назву 
(загальне ім’я) і видову назву (власне 
ім’я), не ігноруючи при цьому устале-
них традицій написання. Чимало про-
блем постає, коли треба відтворити 
назви організацій, установ, офіційних 
документів, а також назви, передбачені 
міжнародним етикетом тощо. 

Мовна практика в цілому закріпила 
три типи написань таких назв, 
поєднуючи при цьому їхні родо-видові 
ознаки і традицію вживання. Отож, 
варто запам’ятати, що з великої 
літери пишемо:

1) тільки перше слово складеного 
найменування: Всесвітня конференція 
з авторського права, Всесвітня 
федерація профспілок та ін.;

2) перше слово та власні наймену-
вання у складі назви: Національний 
банк України, Рада національної без-
пеки та оборони України тощо;

3) всі слова складеного наймену-
вання (у назвах найвищих органів 
влади України та відповідно посадо-
вих осіб, а також у назвах найвищих 
міжнародних організацій): Верхов-
на Рада України, Конституційний Суд 
України, Президент України, Всесвітня 
Рада Миру, Сейм Литви та ін.

Часто-густо, складаючи службові 
листи, оформлюючи рішення, розпо-
рядження тощо у авторів виникають 
труднощі з написанням назв норма-
тивних актів. 

Так, з великої літери пишеться сло-
во закон, коли: а) автор посилається 
на конкретний нормативний акт, що 
має власну назву, наприклад: Закон 
України від 15.05.1996 №192-96/ВР 
«Про трубопровідний транспорт»; б) 
у тексті преамбули до закону на зра-
зок: «Цей Закон визначає правові, 
економічні та організаційні засади 
діяльності трубопровідного транспор-
ту» та у тексті документа. 

З малої літери пишемо слово за-
кон, указ, коли вони вживаються: а) у 
множині стосовно власних назв кон-
кретних нормативних актів: «Йдеться 
передусім про введення в дію законів 

України «Про альтернативні види па-
лива» та «Про засади функціонування 
ринку природного газу»; «У цьому до-
датку вміщено укази, постанови, за-
кони, що набули чинності з червня 
2013 року»; б) у сполуці проект за-
кону: «Було подано до парламенту 
проект закону «Про внесення змін до 
Конституції України». 

Родові назви розпоряджен-
ня, рішення, постанова пишуть-
ся з великої літери лише як назви 
ділових паперів: РОЗПОРЯДЖЕН-
НЯ, РІШЕННЯ, ПОСТАНОВА, НАКАЗ 
та у преамбулі того чи іншого до-
кумента («Ця Постанова..» і под.). В 
інших випадках назви документів 
пишуться з малої літери, напри-
клад: «...відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 
січня 2003 року № 74»; на підставі 
постанови окружної виборчої 
комісії...»; «Згідно з розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 
31.12.2004 №993-р «Про затвер-
дження переліку магістральних 
газопроводів та газопроводів-
відводів для газифікації сільських 
населених пунктів»; «Увести в дію 
рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 6 червня 2003 
року «Про стан виконання...» і под.

Окремо слід зупинитись на 
написанні посад, звань, ступенів, 
оскільки і у службовій документації, 
і під час написання статей автори 
часто-густо допускаються помилок. 
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Аби їх уникнути слід запам’ятати, що 
з великої літери пишуться назви най-
вищих державних посад України та 
міжнародних посад  в офіційних до-
кументах, а також для підкреслення 
урочистості: Генеральний секретар 
ООН, Президент України, Голова 
Верховної Ради України, Генеральний 
прокурор України, а також найвищих 
державних посад інших країн згідно з 
вимогами дипломатичного протоко-
лу (під час візитів до України тощо): 
Президент Сполучених Штатів Аме-
рики, Прем’єр-міністр Канади. Назви 
посад міністрів, послів, президентів 
академій тощо в офіційних доку-
ментах, а також для підкреслення 
урочистості можуть писатися з 
великої літери: Міністр освіти і науки 
України, Посол Республіки Польща, 

Президент Національної академії 
наук України.

У решту випадках назви посад, 
звань, учених ступенів тощо пишуть-
ся з малої літери: голова, декан, ди-
ректор, міністр, ректор, президент 
НАН України, секретар; академік, 
генерал-лейтенант, заслужений діяч 
мистецтв, народний артист України, 
лауреат Державної премії України  
ім. Т. Г. Шевченка, член-кореспондент; 
доктор наук, кандидат наук.

Також з малої літери пишемо родові 
назви типу: правління, товариство 
банк, відділення, комплекс, компанія, 
рада, сектор, управління, депар-
тамент в неофіційному вживанні, 
напр., акціонерне товариство, голо-
ва правління, банк «Україна», депар-
тамент підземного зберігання газу, 

відділ соціального розвитку та ін.;
Звісно, та невелика частинка з пра-

вил вживання великої літери не дає 
відповіді на всі питання, що можуть 
виникати під час створення ділової 
документації та написання статей, 
але засвоєння основних правопис-
них норм, використання словників 
та чинного «Українського правопису» 
завжди стануть у нагоді авторам.
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3 березня 2014 р. на 82 році жит-
тя перестало битися серце ветера-
на газової промисловості України  
МиХАЛЕВиЧА Тадея Станіславовича. 

Тадей Станіславович народився 14 
липня 1932 р. в м. Борислав Львівської 
області. У газовій промисловості про-
працював 49 років. Пройшов трудо-
вий шлях від оператора з видобутку 
газу до директора Об’єднаного дис-
петчерського управління ВАТ «Укргаз-
пром».

У 1955 р. закінчив Львівський 
політехнічний інститут за спеціальністю 
«Розробка нафтових і газових родо-
вищ». Розпочав трудову діяльність на 
посаді оператора з видобування газу 
Опарського газопромислу.

Протягом 1956–1961 рр. Т. С. Миха-
левич працював начальником дільниці 
Опарського промислу, майстром із 
видобування Стрийського промислу. 
У 1961 р. його призначено на посаду 
заступника завідувача Угерського га-
зопромислу, згодом став заступником 
завідувача новоствореного Більче-
Волицького газопромислу. Пізніше 
був старшим інженером та начальни-
ком виробничо-диспетчерської служ-
би Стрийського ГПУ.

У 1967 р. Тадея Михалевича переве-
дено на посаду головного диспетчера 
управління «Укргазпром».

З ініціативи Тадея Станіславовича 
для координації дій між газовидобув-
ними, газотранспортними підприєм-
ствами та споживачами природного 
газу в 1968 р. було створено Об’єдна-
не диспетчерське управління об’єдна-
ння «Укргазпром». Протягом 1973– 
1996 рр. він обіймав посаду начальни-
ка, а з 1997 р. і до виходу на пенсію у 
2004 р. працював заступником началь-
ника ОДУ об’єднання «Укргазпром».

За період діяльності Т. С. Михалеви-
ча на цьому підприємстві було нала-
годжено ділові партнерські стосунки 
з ЦВДУ РАТ «Газпром», із диспетчерсь-
кими службами європейських країн-
імпортерів російського газу.

Тадей Станіславович – ініціатор ство-
рення інфраструктури диспетчерської 
служби газотранспортної системи 
України, безпосередній організатор  
координування дій між газовидобув-
ними, газотранспортними підприєм-
ствами та споживачами.

Тадей Станіславович Михалевич був 
надзвичайно талановитим керівником, 
справжнім професіоналом галузі. Лю-

диною з великою літери. Всі свої сили 
він віддавав роботі. Його смерть – 
важкий удар для близьких та рідних, 
для його колег та товаришів по роботі.

Висловлюємо слова щирого 
співчуття всім рідним, друзям та коле-
гам Тадея Станіславовича.

Ми завжди пам’ятатимемо його 
талант, добру вдачу, вміння вести за 
собою!

Світла пам’ять  
Тадею Станіславовичу Михалевичу

Адміністрація, колектив, профспілковий комітет ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
 редакційна рада журналу «Трубопровідний транспорт»

Пам’яті Тадея Станіславовича Михалевича
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Цьогорічна тепла 
і квітуча весна 

стала для Романа 
Орестовича Флюнта 

особливою, адже 
саме 15 квітня 

йому виповнилося 
авторитетних – 60!
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Свою трудову діяльність ювіляр розпочав у 1976 році змінним інженером з ре-
монту на компресорній стації «Сокаль» Управління магістральних газопроводів 
«Львівтрансгаз». 

З 1981 по 2000 рр. працював у Стрийському управлінні ВРТП 
«Укргазенергосервіс» старшим інженером-налагоджувальником, заступником 
начальника, головним інженером.

Вперше в галузі під його керівництвом і за безпосередньої участі проведено 
заміну двигунів НК-12 СТ на двигуни Д-336 виробництва Запоріжського заводу 
«Мотор-Січ» на дожимній компресорній станції підземного сховища газу «Дашава». 

З 2000 по 2005 рр. – начальник Гайсинського управління ВРТП 
«УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС».

Під безпосереднім керівництвом Романа Флюнта на Гайсинській ремонтній 
базі було впроваджено технологічну лінію металізації вузлів до газоперекачу-
вальних агрегатів. 

У грудні 2005 р. Романа Орестовича призначено директором філії «Виробниче 
ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс», де працює по теперішній 
час та вміло спрямовує виробничий процес, забезпечуючи успішну роботу 
підприємства.

Вітаючи із славною датою, дорогий наш ювіляре, висловлюємо Вам велику по-
шану та вдячність за віддану працю, доброту та людяність, терпіння і мудрість, за 
Ваш професіоналізм. Своєю наполегливістю, почуттям відповідальності і талантом 
умілого керівника ви здобули заслужений авторитет серед газовиків України.

Під вашим невтомним керівництвом Виробниче ремонтно-технічне 
підприємство «УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС» завжди виконувало всі завдання, що ста-
вилися перед ним і саме тому нині очолювана вами філія є багатопрофільним 
підприємством з сучасним обладнанням та кваліфікованим персоналом.

Нехай Боже благословення завжди буде з Вами та дарує непохитні віру, надію 
і любов! Хай все зроблене Вами з душею та натхненням повертається до Вас 
сторицею.

Мирного неба, сімейного благополуччя та невичерпної радості Вам та Вашій 
родині на многая літа!

Адміністрація, профспілковий комітет ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
та редакційна рада журналу «Трубопровідний транспорт»

роману орестовичу Флюнту –

60!
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25 березня 2014 року виповнилося 80 років від дня народження Івана Мико-
лайовича Петраша – колишнього директора Івано-Франківського Управління 
магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз».

Народився Іван Миколайович у смт. Богородчани Івано-Франківської області.
У 1956 році здобув вищу освіту, закінчивши нафтопромисловий факультет 

Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Розробка і експлуатація наф-
тових та газових родовищ».

Іван Миколайович Петраш розпочав свою трудову діяльність у нафтовій 
промисловості України після закінчення інституту. Пройшов великий трудовий шлях 
від робітника до головного інженера об’єднання «Укрзахіднафтогаз». А з серпня 
1970 року і до виходу на пенсію був незмінним керівником УМГ «Прикарпаттранс-
газ». У 1972 році захистив кандидатську дисертацію. Має наукові праці та винахо-
ди, які впроваджено на виробництві. Є автором 54 опублікованих наукових робіт і 
шести винаходів, присвячених проблемам видобування і транспортування нафти та 
газу, співавтором книг у цій сфері. Він – член-кореспондент Гірничої академії наук.

Іван Миколайович Петраш – відомий у газовій промисловості України та за її 
межами висококваліфікований і талановитий фахівець. Він брав активну участь у 
спорудженні та експлуатації таких відомих трансконтинентальних газопроводів, 
як «Братерство», «Союз», «Уренгой – Помари – Ужгород», низки компресорних 
станцій, установок підготовки газу, газорозподільних станцій та об’єктів соціально-
культурного призначення в містах Івано-Франківську, Долині, Богородчанах, Яремчі, 
Закарпатській і Одеській областях та Республіці Молдова.

Протягом 1995–2003 рр. працював першим заступником генерального директо-
ра спільного російсько-угорського підприємства «Panrusgaz» у м. Будапешт.

За високі трудові досягнення Івана Миколайовича нагороджено орденами 
«Знак Пошани», Трудового Червоного Прапора, орденом Свободи Чехословацької 
Республіки, Почесною грамотою Президії Верховної Ради України. Йому присвоєно 
звання «Заслужений працівник промисловості України», «Заслужений працівник Ук-
ргазпрому» та галузевими нагородами.

За великі заслуги у розвитку інфраструктури Прикарпатського регіону іменем  
І. М. Петраша названо вулиці у містах Яремче та Богородчани.

Адміністрація, профспілковий комітет ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
та редакційна рада журналу «Трубопровідний транспорт»

роману орестовичу Флюнту –

60!

івану миколайовичу Петрашу – 

80 років!
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