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Щиро вітаю вас з великим державним святом – Днем 
Конституції України! Прийняття Основного Закону 28 
червня 1996 року мало на меті фундаментально закріпити 
незалежність нашої держави, втілити волю українського 
народу жити у власній суверенній, соборній державі. 

Конституція України наголошує на абсолютній цінності 
людини, її житті і здоров’ї, честі й гідності, недоторканності 
та безпеці. Основний Закон є визначальним чинником 
забезпечення державного суверенітету України, консолідації 
суспільства, створення належних умов для самореалізації 
особистості.

Нинішня складна політична ситуація в Україні 
першочергово ставить на порядок денний забезпечення прав 
і свобод громадян, збереження державного суверенітету і 
територіальної цілісності нашої держави. І це залежить не 
тільки від владної вертикалі. Це є обов’язком кожного з нас.

У це свято хотілося б висловити надію на те, що закладений 
в Основному Законі потенціал буде розкритий повною 
мірою і, незважаючи на важкі економічні умови, сприятиме 
розвитку найважливіших сфер життя українського народу.

Від усього серця бажаю вам міцного здоров’я та творчого 
натхнення, добробуту і затишку у ваших родинах, мудрості 
і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових 
звершень заради реалізації принципів Основного Закону нашої 
держави – народовладдя, гуманізму та законності.

Зі святом вас, дорогі колеги! З Днем Конституції України!

Шановні колеги!

З повагою
В. о. голови правління
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Мирослав Химко
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28 квітня 2014 року в Братиславі 
оператори газотранспортної систе-
ми України (ПАТ «УКРТРАНСГАЗ») і 
Словацької Республіки («Eustream 
А.S.») підписали меморандум щодо 
реверсних поставок природного газу.

Меморандум про взаєморозуміння 
між ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» і «Eustream 
as» щодо забезпечення реверсних 
поставок газу в Україну передбачає 
проведення заходів для реалізації 
реверсу за двома варіантами.

Перший варіант («малий реверс») 
передбачає організацію фізичних 
реверсних поставок зі Словаччини 
в Україну на рівні 22 млн м3 за добу. 
Поставки можуть бути розпочаті з 1 
вересня 2014 року після завершен-
ня всіх технічних і організаційних 
заходів на території Словаччини. 
Фактичний обсяг поставок може 
бути збільшено за результатами те-
стування системи.

Другий варіант («великий реверс») 
передбачає проведення певних 
консультацій та юридичних дій, в тому 

числі, за участі компанії «Газпром 
експорт», яка нині виконує роль по-
середника в пункті передачі газу на 
українсько-словацькому кордоні. 
Технічний обсяг реверсу за другим 
варіантом передбачає постачання 
газу обсягом до 30 млрд м3 на рік.

Крім того, меморандум передбачає 
співпрацю Еврокомісії, Eustream і 
Укртрансгазу з питань підписання 
стандартної операторської угоди про 
об’єднання сусідніх газотранспортних 
систем по всіх лініях газопроводу на 
кордоні України та Словаччини.

Зокрема, операторську угоду про 
об’єднання сусідніх газотранспортних 
систем по лінії Вояни – Ужгород вже 
підписано у Братиславі.

Підписання відбувалося за 
присутності президента Європейської 
Комісії Жозе Мануеля Баррозу, з 
української сторони були присутні 
міністр енергетики та вугільної 
промисловості України Юрій Про-
дан, голова правління НАК «Нафтогаз 
України» Андрій Коболєв.   ▪

НОВИНИ КОМПАНІЇ

Меморандум щодо реверсу 
природного газу зі Словаччини 
в Україну підписано

1 червня 2014 року вступили в дію 
нові тарифи на транспортування газу 
магістральними та розподільними 
газопроводами для оператора 
газотранспортної системи.

Актуальний тариф на транспортуван-
ня природного газу магістральними 
газопроводами ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
встановлено у розмірі 366,70 грн за 
1000 м3 без урахування податку на до-
дану вартість.

Діючій тариф на транспортування 
природного газу розподільними тру-
бопроводами встановлено у розмірі 
138,40 грн за 1000 м3 без урахування 
податку на додану вартість.

Про це говориться в постанові 
Національної комісії, що здійснює ре-
гулювання у сфері енергетики (НКРЕ), 
«Про встановлення загального тари-
фу на транспортування природного 
газу, тарифів на транспортування 
природного газу магістральними та 
розподільними трубопроводами, по-
стачання природного газу» № 786 від 
30.05.2014.  ▪

Вступили в дію 
нові тарифи на 
транспортування 
газу магістральними 
газопроводами

У зв’язку з тривожними подіями на 
Донеччині та Луганщині, де в результаті 
силового протистояння виникла реаль-
на загроза життю мешканців цих обла-
стей, ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» здійснює ви-
везення членів сімей своїх працівників 
у безпечні місця.

З такою ініціативою виступив голо-
ва правління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігор 
Лохман та Рада голів профкомів Това-
риства.

У результаті проведення соціальної 
акції заплановано перевезти більше 
200 осіб в оздоровчі комплекси, що 
розташовані в Одеській та Львівській 
областях.   ▪

Убезпечено членів 
сімей працівників 
Укртрансгазу 
у Донецькій та 
Луганській областях
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З 26 по 30 травня 2014 року 
делегація ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
взяла участь у 22-й регулярній 
Диспетчерській нараді представників 
компаній країн, що здійснюють тран-
зит та використання російського 
природного газу в Україні, Молдові, 
в країнах Балканського регіону та 
Туреччині.

Під час проведення наради було обго-
ворено питання забезпечення знижен-
ня нерівномірності відбору газу у межах 
контрактних умов.

Учасники наради відзначили, що 
транзит газу в країни Балканського 
регіону та Туреччину здійснювався про-
тягом останнього року безперебійно та 
надійно, що дало можливість своєчасно 
забезпечувати споживачів заявленими 
обсягами природного газу.

Наступна диспетчерська нарада 
представників компаній країн, що 
здійснюють транзит та використання 
російського природного газу в Україні, 
Молдові, в країнах Балканського регі-
ону та Туреччині пройде у Македонії.    ▪

Укртрансгаз взяв участь у 
нараді компаній-транзитерів 
природного газу

28 квітня 2014 року в ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» відбулась зустріч з 
представниками концерну E.ON 
(Німеччина), під час якої було 
підписано програму робіт на поточ-
ний рік у рамках чинної Угоди про 
науково-технічну співпрацю.

«Накопичений досвід науково-
технічного співробітництва між 
нашими компаніями сприяє впро-
вадженню в Україні прогресивних 
методів роботи на газотранспортних 
підприємствах», – повідомив під час 
зустрічі заступник голови правління 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Мирослав  
Химко.

Нагадаємо, що вперше Угода 
про науково-технічну співпрацю, 
підписана у 2010 році, передбачає 
такі напрямки роботи: підвищення 
промислової безпеки та ефектив-
ності експлуатації обладнання ГТС; 
підвищення технології вимірювання 
кількості газу та його фізико-
хімічних властивостей; підземне 
зберігання газу; забезпечення 
надійної та ефективної роботи ГТС; 
стандартизація тощо.  ▪

Між концерном E.ON та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
підписано програму науково-технічного 
співробітництва

НОВИНИ КОМПАНІЇ

З травня місяця поточного року 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» розпочало 
комплексну підготовку до осінньо-
зимового періоду 2014-2015 рр.

Для безперебійного проходжен-
ня опалювального сезону ПАТ «УКР- 
ТРАНСГАЗ» запланувало прове-
сти капітальний ремонт 47,8 км  
магістральних газопроводів, ре- 
конструкцію та ремонт 293 
газорозподільних станцій, обсте-
ження 637 підводних та 269 надво-
дних переходів через водні перепо-
ни, очищення та внутрішньотурбну 
діагностику 1461 кілометра трубо-
проводів.

За оперативними даними Цен-
трального диспетчерського депар-
таменту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у поточ- 
ному році в підземні сховища Това-
риства вже закачано 4,5 млрд м3 
природного газу.

Станом на 26 травня 2014 року в 
підземних сховищах газу ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» знаходиться 10,9 млрд м3 
природного газу.

«Переконаний, що наша Компанія, 
як і в попередні роки, виконає 
обсяг профілактичних робіт за 
графіком та у відповідному обсязі», 
– зазначив голова правління 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігор Лохман.

Нагадаємо, що за останні п’ять 
років повністю відсутні категорійні 
аварії та аварійні зупинки в 
системі, що свідчить про високий 
рівень виконання інженерних робіт 
з підготовки до опалювального се-
зону.

Для оперативного реагування на 
можливі кризові ситуації щорічно 
створюється запас труб, запасних 
частин і запірно-регулювального 
устаткування та хімічних реагентів 
обсягом 1306 тонн.

Виконання запланованих заходів 
дасть змогу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
підготувати українську газотран-
спортну систему до подальшого 
безперебійного транзиту природ-
ного газу в Європу та його поста-
чання споживачам України.   ▪

Розпочато 
підготовку об’єктів 
до осінньо-
зимового періоду 
2014-2015 рр.
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КОНФЕРЕНЦІЇ

У  
структуру профспілкової 
організації ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
входять 12 профспілкових 

комітетів і організацій, 61 первинна 
профспілкова організація, в яких пе-
ребувають 32 140 членів профспілки: 
із них – 24 076 працівників Товари-
ства і 8064 непрацюючих пенсіонерів.

Протягом звітного періоду 
профспілкова організація бра-
ла активну участь у формуванні та 
укладанні Колективного договору, 
постійному удосконаленні його ста-
тей, здійснювала контроль за його 
виконанням.

Колективний договір, починаю-
чи із 2010 року, укладається на 
трирічний термін із щорічним пере-
глядом рівня соціальних виплат, що 
стосуються гарантій, компенсацій і 
пільг працівникам. Звіти про хід ви-
конання Колдоговору розглядаються 
щорічно. Укладений Колдоговір на 
2013–2015 рр. нормам Галузевої 
угоди відповідає.

У звітній доповіді голова Ради голів 
профкомів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Бог-
дан Бабій коротко висвітлив загальну 
ситуацію, на тлі якої працювала Рада 
голів профкомів філій Укртрансгазу 
протягом 2009–2013 рр. та деякі 
проблемні питання, які ще потребу-
ють вирішення.

Доповідач акцентував увагу на 
основні параметри виробництва. 

Відмітив, що показники, від яких за-
лежать грошові надходження, мають 
тенденцію до зниження.

Наприклад, транзит газу в останні 
два роки знизився ще на 10 млрд м3, 
а транспортування газу споживачам 
зменшилося на 5 млрд м3.

Незважаючи на це, середня 
заробітна плата, порівняно із 2009 
роком, зросла майже у 2 рази і скла-
ла за минулий рік 7458 грн, що є од-
ним з найвищих показників у галузі.

Стан охорони праці на 
підприємствах Укртрансгазу на фоні 

підприємств системи НАК «Нафтогаз 
України» виглядає добре. Було прове-
дено комплексні заходи, спрямовані 
на доведення умов і безпеки праці до 
нормативних вимог або підвищення 
існуючого рівня охорони праці на 
виробництві. Затрачена сума ста-
новить 1,1% від фонду оплати праці, 
що є прийнятним відповідно до норм 
чинного законодавства.

За звітний період профспілковими 
організаціями всіх підрозділів про-
водилась велика культмасова робота 
серед працівників та їхніх дітей.

Укртрансгаз забезпечив виконання 
Колективного договору
21 травня 2014 року відбулась профспілкова звітно-виборча конференція 
працівників ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», на якій звіт про діяльність Ради голів 
профкомів за період 2009-2013 рр. було визнано задовільним

С. В. Коляденко
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

На знімку: Президія звітно-виборчої профспілкової конференції 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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КОНФЕРЕНЦІЇ

За ініціативою профспілкових 
комітетів організовувались екскурсії, 
колективний відпочинок вихідного 
дня та організаційні заходи під час га-
лузевих та державних свят.

Регулярно проводилися спартакіади 
та фестивалі-конкурси художньої 
самодіяльної творчості.

Із переможців спартакіади та 
фестивалю-конкурсу формувались 
збірні команди, які успішно виступа-
ли на Галузевих змаганнях в системі 
нафтогазпрому.

На останніх трьох спартакіадах Укр-
трансгазу в трійку призерів попере-
мінно входили команди управлінь 
магістральних газопроводів: Харків-
трансгаз, Черкаситрансгаз, Донбас- 
трансгаз, Львівтрансгаз та Київ-
трансгаз. 

На Десятій літній спартакіаді 
працівників нафтогазової промисло-
вості, яку минулого року проводила 
Центральна Рада профспілки збірна 
команда ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» вперше 
із завжди другої стала переможцем 
спартакіади.

Однак під час формування збірних 
команд постійно виникає питання за-
лучення легіонерів.

Богдан Андрійович подякував най- 
більш активним постійним органі-
заторам спортивних змагань і 
фестиваль-конкурсів – Табаку М. С., 
Тартаковському В. Б., Білорусу О. В., 
Концуру Я. Ф., Гончарову В. В., Анто-
нюку В. Г., Юрченко І. В.

Протягом звітного періоду було 
проведено 23 засідання  Ради голів 
профкомів у Черкасах, Яремчі, Лисо-
вичах та Коблево.

Пріоритетними темами засідань 
традиційно були: укладення Колдого-
вору, санітарно-курортне лікування, 
оздоровлення дітей, непрацюючих 
пенсіонерів та культмасової роботи.

Підсумовуючи результати діяльності 
профспілкових організацій за звітний 
період, Богдан Бабій узагальнив 
позитивні досягнення.

Спільно з адміністрацією ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ» було сформовано 
чинний Колективний договір, який 
відповідає Галузевій угоді, умо-
ви якого (85 пунктів Колдоговору) 
охоплюють всі сфери життя на-
ших працівників та непрацюючих 
пенсіонерів. У всіх спірних ситуаціях 
профспілки та адміністрація шляхом 
переговорів та відкритого діалогу, 

на основі відстоювання інтересів ви-
робництва та соціально-побутових 
інтересів працівників, знаходили 
взаємоприйнятні рішення.

Завершуючи свій виступ Богдан 
Бабій подякував всім своїм коле-
гам – профорганізаторам та пред-
ставникам адміністрації всіх рівнів 
за ефективну творчу співпрацю та 
побажав більшої наполегливості, 
взаєморозуміння та взаємоповаги 
у подальшому виконанні і вироб-
ничих завдань, і умов Колективно-
го договору на благо подальшого 
розвитку та процвітання ПАТ «УКР- 
ТРАНСГАЗ». 

Крім того, на конференції розгля-
далось питання проведення виборів 
нового складу Ради голів профкомів 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

Переважною більшістю голосів де-
легати конференції прийняли рішення 
продовжити термін повноважень 
чинного складу Ради голів профкомів 
та його голови Богдана Бабія до жов-
тня 2015 року.

У роботі конференції взяли участь 
більше 100 делегатів, серед них 
керівництво ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
профспілкові лідери, представни-
ки трудових колективів структурних 
підрозділів і філій Компанії.   ▪

Спільні елементи систем менеджменту 2009 р. 2010 р. 2011р. 2012 р. 2013р.

1 Транзит газу в Європу, млрд м3 92,8 95,4 101,1 81,2 83,7

2 Споживання газу в Україні, млрд м3 52 57,7 59,3 54,8 50,4

3 Закачування-вибір газу із ПСГ Близько 15 млрд м3 щорічно

4
Виручка від послуг, млн грн в т.ч.
– транзит
– внутр. транспорт.

8 496
6 391
2 064

12 250
8 450
3 760

16 431
10 081
6 307

15 583
9 007
6 526

14 656
9 206
5 450

5
Собів-ть реаліз. послуг, млн грн із них:
– газ ВТВ
– ремонти
– ел. енергія

8 060
5 151
818
119

10 931
6 657
1 410
651

14 563
8 665
2 116
911

12 967
6 808
2 350
798

13 685
8 907
1 208
645

6 Оплата праці та соц. нарах. млн грн % 
оплати праці до собівартості

922
11%

1 067
9,8%

1 341
9,21%

1 501
11,6%

1 557
11.4%

7 Чисельність працюючих 28 546 26 519 25 565 25 204 24 327

8 Середня зарплата 4 009 4 772 6 047 6 816 7 458

9 Зростання з/п до попередньої % 6,5 19 26,7 12,7 9,4

10 Питома вага тарифу у ср. з/п % 51,3 50,4 50,1 51,1 50.9

11 Надано квартир 88 64 54 72 50

12 Позика на придбання квартир 54 млн грн.

13
Всього чисельність профспілки в т.ч. 
– молоді до 35 років
–  непрацюючих пенсіонерів

33 069
6 691
4 931

32 840
6 315
6 778

32 633
5 837
6 837

32 553
6 138
7 379

32 140
5 992
8 064

Динаміка деяких параметрів діяльності ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

На знімку: Делегати звітно-виборчої профспілкової конференції 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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Надійність магістральних 
газопроводів є основною 
складовою безперебійного 

і якісного транспортування газу спо-
живачам у різних регіонах і на ек-
спорт. 

Безпечна експлуатація об’єктів 
газотранспортних систем немож-
лива без систематичного прове-
дення діагностичного контролю, в 
тому числі дослідження напружено-
деформованого стану трубопроводів. 

До теперішнього часу, навіть за 
умови активних досліджень і роз-
робок у цьому напрямі, достовірна 
оцінка неруйнівними методами кон-
тролю механічної напруги, що діє 
безпосередньо в стінках труб, була 
пов’язана з певними труднощами че-
рез відсутність прийнятних методів і 
засобів вимірювань.

Відомі ультразвукові вітчизняні 
і зарубіжні вимірювальні прилади 
(типу «Стрескан») у зв’язку з високою 
похибкою (до 40%) не знайшли широ-
кого впровадження на практиці під 
час виконання робіт з контролю за 
напруженим станом трубопроводів у 
польових умовах. 

З урахуванням цього спільними 
зусиллями фахівців Івано-Фран-
ківського національного технічного 
університету нафти і газу та Науково-
дослідного інституту «Квант» було 
розроблено принципово новий уль-

тразвуковий вимірювач механічних 
напружень. 

Принцип роботи приладу заснова-
ний на акустичній тензометрії, тобто 
використанні залежності швидкості 
поширення ультразвуку від рівня 
механічної напруги в твердих тілах. 
Реєстрація швидкості виконується 
у відносних параметрах одиниць 
частоти за допомогою вбудовано-
го електронного частотоміра, що 
виключає необхідність визначен-

Рис. 1. Зовнішній вигляд 
розробленого пристрою
(1 – вимірювач; 2 – комплект 
ультразвукових давачів; 3 – пристрій 
фіксації давача прийому і збудження 
ультразвукових коливань; 4 – 
сигнальний кабель)

Рис. 2. Зовнішній вигляд перед-
ньої панелі вимірювального 
приладу
(1 – клавішне поле; 2 – рідкокриста-
лічний дисплей; 3 – вимикач живлення; 
4 – круглі ручки-фіксатори; 5 – ручка; 6 
– чотири ніжки; 7 – клавіша «С1/С2»;  
8 – індикатори « » і « »; 9 – регулю-
вальники «ГРУБО» і «ТОЧНО»)

ДІАГНОСТИКА

Ультразвуковий вимірювач 
механічних напружень
Спільними зусиллями фахівців Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу та Науково-дослідного інституту «Квант» розроблено 
принципово новий ультразвуковий вимірювач механічних напружень

Л. С. Шлапак
докт. техн. наук 
ІФНТУНГ
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ня товщини у точці виміру. Ефект 
підвищення точності вимірювання 
досягається за рахунок збільшення 
розрядності реєстрованої частоти, яка 
контролюється з точністю до 105 Гц.

Розроблений прилад призначе-
ний для оперативного контролю 
величини і знаку двовісної напру-
ги в елементах зварних металевих 
конструкцій без їх руйнування під час 
виготовлення, ремонту і контролю 
їхнього стану в процесі експлуатації.

Пристрій може бути викори-
станий для визначення товщини  
конструкційних матеріалів; діагносту-
вання і оцінювання зміни параметрів 
напруженого-деформованого стану у  
зварних з’єднаннях лабораторних  
зразків і в конструктивних елемен- 

тах різного призначення метало-
конструкцій під час їх виготов-
лення і експлуатації; дослідження 
закономірностей поширення аку-
стичних хвиль в конструкційних 
матеріалах і їхньої взаємодії з поля-
ми залишкової напруги; дослідження 
фізико-механічних властивостей 
конструкційних матеріалів і зміни їх 
пружних коефіцієнтів пропорційності 
пружно-акустичного зв’язку. 

Технічні характеристики при-
ладу дають змогу застосовувати 
його для контролю технологічного 
устаткування під час проекту-
вання і дослідження напружено-
деформованого стану елементів 
металоконструкцій і трубопроводів 
у лабораторних умовах, а також в 

цехових і польових умовах у процесі 
монтажу і експлуатації.

У середині корпусу пристрою вста-
новлено формувач імпульсів збуджен-
ня і підсилювач відбитих ультразвуко-
вих сигналів. Корпус (1) сполучений з 
притискною планкою (3), яка призна-
чена для установки і фіксації давача і 
пристрою на поверхні об’єкту контро-
лю. Закріплення притискної планки на 
поверхні елементу металоконструкції в 
точці контролю здійснюється за допо-
могою електромагніту або струбцини.

Конструкція давачів, зовнішній ви-
гляд яких наведено на рис. 3, одна-
кова і виконана у вигляді прямокут-
ного корпусу (7) з циліндром (9), на 
поверхні якого є виточка (8), призна-
чена для фіксації давача під час його 

ДІАГНОСТИКА

Рис. 3. Зовнішній вигляд давачів
(1, 2 – ручка; 3 – ручка-фіксатор; 4 – п’єзопластини; 5 – демпфер; 6, 7 – корпус; 8 – виточка; 9 – циліндр; 10 – роз’єм)

Рис. 4. Розташування ручок давача під час контролю напруги
(1, 2 – ручка; 3 – ручка-фіксатор)
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встановлення в посадочний отвір 
пристрою ПВ-УЗК.

На верхній частині корпусу (7) 
розташовані ручки (1) і (2), які 
закріплені на одному валу, і ручка-
фіксатор (3). Розташування ручок 
давача під час контролю напруги по-
казано на рис. 4. У нижній частині 
корпусу (7) закріплений роз’єм 
(10), на який виведено електричні 
з’єднання з внутрішньої поверхні 
п’єзопластини (4) і елементів виз-
начення типу давача: подовжнього 
Xf1 і зсувного Yf23. П’єзопластина 
(4) внутрішньою поверхнею прикле-
єна до демпфера (5), в якому 
здійснюється демпфування паразит-
них коливань п’єзопластини (4). 

Під час вимірювання частоти 
відбитого сигналу п’єзопластина (4)  
зовнішньою поверхнею притискаєть-
ся до поверхні об’єкту контролю, і 
через тонкий шар контактної рідини 
збуджуються механічні ультразвукові 
коливання.

П’єзопластина (4) приклеєна до 
демпфера (5). Таким чином, напрям 
її фактичної осі (вектор поляризації) 
під час встановлення даної збірки 
в корпус (6), збігається з напрямом 
ручки (2) і вказує напрям поширен-
ня механічних зсувних коливань в 
об’єкті контролю для п’єзопластини 
(4) B-зрізу.

П’єзоелектричний перетворювач, 
закріплений в середині корпусу (6) 
таким чином, що забезпечується: 
▪ його вільне переміщення на 

всіх напрямках під кутом від 0 до 5° 
відносно горизонтальної площини; 
▪ під час контактного способу кон-

тролю напруги паралельність при-
тиску поверхні п’єзопластини (4) до 
поверхні металоконструкції в точці 
контролю; 
▪ рівномірний із зусиллям 40-50 Н 

притиск п’єзопластини до поверхні 
елементу конструкції і, тим самим, 
постійний акустичний контакт між 
вказаними поверхнями. 

Під час акустичного контролю на-
пруженого стану трубопроводів, що 
знаходяться в складному напружено-
деформованому стані (поздовжньо-
поперечний вигин) необхідно 
знати не лише величину головної 
напруги, але й напрям їхньої дії 
відносно поздовжньої осі трубо- 
проводу. 

Тому конструкцію давача роз-
роблено таким чином, щоб була 
можливість здійснити поворот 
п’єзоелектричного перетворювача 
відносно своєї осі без його перекла-
дання. Давач Yf23 має кварцеву пла-
стину B-зрізу, а давач Xf1 – кварцову 
п’єзопластину Х-зрізу. 

Технічні характеристики пристрою 
наведено у таблиці.

Необхідно відзначити, що 
тривалість контролю напруги в 
одній точці не перевищує 1,0 хв. Це 
пояснюється тим, що управління 
процесом вимірювання частоти 
відбитого сигналу і контролю напру-
ги здійснюється вбудованою про-
цесорною платою (мікроконтролер 
Ar-b9612 A) у форматі РС / 
104, в незалежній пам’яті якої 
зберігаються: 
▪ робочі програми з управління ро-

ботою приладу;
▪ назви об’єктів з результата-

ми контролю в кожній позначеній 
точці на його поверхні (значення 
частот відбивного сигналу, напруга і 
відповідні коефіцієнти); 
▪ назви матеріалів і їх коефіцієнти 

пружно-акустичного зв’язку.
Інформація, що вводиться і ви-

водиться, основні рекомендації і 
команди, що виникають в процесі 
контролю напруги, результа-
ти виміру частот відбитого сиг-
налу і значення розрахованої 
напруги відображаються на 
рідкокристалічному дисплеї.

Комунікаційний порт Rs-232 при-
значений лише для запису робочих 
програм управління з комп’ютера. 

Робочі програми в процесі роботи 
забезпечують: 
▪ автоматичне завантаження 

режимів під час включення живлен-
ня, що виключає повторне введення 
вихідних даних у процесі роботи: 
▪ автоматичне оброблення, аналіз 

даних у процесі вимірювання частот 
відбитих сигналів (тип встановле-
ного давача, наявність відбитих УЗ-
сигналів і спробу для вибору хвилі в 
прийнятому-відбитому сигналі і т. д.);
▪ розрахунок напруги з вико-

ристанням коефіцієнтів пружно-
акустичного зв’язку матеріалу, їх за-
пис і видалення; 

ДІАГНОСТИКА

Назва параметра Значення

Похибка визначення залишкової двовісної напруги в пружній області напруги елементів металоконструкцій, МПа ± 15 … (0,1στ) 

Контроль напруги в елементі металоконструкцій завтовшки, мм 2,5 . . . 150

Вбудована незалежна пам’ять об’ємом, Мb
– забезпечує багатократний запис / видалення даних
– тривалість зберігання даних, не менше

0,5 

1 года

Запис даних (інформації) в незалежну пам’ять: 
– коефіцієнтів пружно-акустичного зв’язку матеріалів, шт.  
– об’єктів контролю з виміряними даним, шт.

20,0
60,0 

Частота дотримання зондуючих імпульсів під час налаштування на аналогову 
хвилю в n-м-коді, відбитому УЗ сигналі, кГц 5,0

Тривалість зондуючого імпульсу (по рівню 0,5):
– для поздовжнього давача (Xf1), мкс   
– для зрушення давача (Yf23), мкс

0,1 ± 0,02 
0,12 ± 0,02

Амплітуда імпульсу збудження на пьезопластини давача, (встановлюється 
дискретно), В  
– полярність

60, 100, 150
негативна

Відносна похибка вимірювання частоти ОС з використанням: 
– методу рециркуляції, не більше  
– прямого рахунково-імпульсного методу, не більше ± 2-610-6 

± 2-510-5

База вимірювань (точка введення механічних УЗ коливань), мм 10х10 

Тривалість контролю напруги в одній крапці, не перевищує, хв 1,0

Зберігає свої параметри і технічні характеристики під час безперервної роботі 
в течію, не більш, год. 10,0

Напруга мережі (універсальний вхід), В 
Частота мережі, Гц  
Споживана потужність, Вт

110/230 ± 10 % 
от 47 до 440 

20,0

Габаритні розміри приладу «УПКН»:  
– вимірника, мм  
– пристрої ПВ-УЗК з притискною планкою, мм  
– давача, мм  
– довжина сигнального кабелю, м

330 х 215 х 165 
180 х 65 х 36 
85 х 50 х 35 

5,0

Маса приладу «УПКН», кг ,у тому числі: 
- вимірник, кг

7,7
6,5

Технічні характеристики розробленого пристрою 
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▪ введення і визначення 
коефіцієнтів пружно-акустичного 
зв’язку матеріалів, їх запис і вида-
лення. 

Контроль залишкової напруги в 
металоконструкціях за допомогою 
неруйнівного ультразвукового ме-
тоду вимагає почергового виміру 
частоти відбитого сигналу хвиль у 
фіксованій точці контролю. Про-
те у процесі контролю напруги він 
вимагає дотримання найважливішої 
умови, а саме: у кожній точці кон-
тролю виміру частоти відбитого 
сигналу ультразвукових хвиль 
завжди має виконуватися з викори-
станням однієї і тієї ж хвилі в одному 
і тому ж вибраному (зафіксованому) 
n-ому відбитому ультразвуково-
му сигналі. Невиконання цієї умо-
ви приводить до істотної похиб-
ки контролю напруги в елементах  
металоконструкцій.

Експериментально встановлено, що 
залежно від фізико-механічніх власти-
востей матеріалу, товщини і технології 
виготовлення металоконструкції в 
точках контролю напруги може мати 
місце різний рівень загасання до цьо-
го вже багато разів відбитого сигналу 
ультразвукових хвиль. Крім того, за 
рахунок анізотропії і рівня прокату (на-
липання) матеріалу спостерігається 
також різний рівень загасання здви-
гових УЗ-хвиль вздовж і впоперек 
прокату.

Тому в процесі контролю напруги 
необхідно вибирати і встановлю-
вати такий режим виміру частоти 
відбитого сигналу поздовжньої і 
здвигової хвиль, щоб забезпечува-
лося їх вимірювання на одній і тій же 
хвилі в одному і тому ж вибраному 
(зафіксованому) n-ому відбитому УЗ-
сигналі в усіх точках підготовленої 
області об’єкта контролю.

Тому залежно від умов, що ви-
никають під час контролю напру-
ги в натурних умовах і необхідній 
точності їх визначення, в приладі 
є можливість вибирати і опера-
тивно встановлювати різні функції 
вимірювання частоти відбитого 
сигналу. Крім того, є можливість 
спостерігати на екрані осцилогра-
фа як швидко, залежно від часу і 
певного шляху, послідовно відбиті 
УЗ-сигнали затухають по амплітуді, 
даючи змогу за потреби, визначати 
рівень втрат ультразвукової у об’єкті, 

пов’язаний з розсіюванням енергії в 
ультразвуковій хвилі. 

Для можливості автоматичного виз-
начення і фіксації однієї і тієї ж хвилі, в 
одному і тому ж послідовно відбитому 
ехо-камері-сигналі в прилад введено 
спеціальний режим вимірювання ча-
стоти відбитого сигналу (ВС). Це пря-
мий і розрахунково-імпульсний метод 
у поєднанні з автоматичним спосо-
бом вибору хвилі в двох послідовно 
прийнятих ехо-камері-сигналах. 
Експериментальні дослідження цьо-
го режиму показали, що відносна 
нестабільність виміру ВС становить 
не більше ± 2*10-5 і залежить від 
відносної нестабільності опорного 
кварцового генератора.

Для підвищення стабільності 
вимірювання частоти ВС (голов-
ного інтервалу подвійного проход-
ження ультразвуку) в приладі засто- 
совано два широко використо- 
вувані методи: рециркуляції і прямий 
лінійно-імпульсний. Обидва ці мето-
ди мають свої переваги і недоліки, 

проте використання їх в одному при-
ладі розширило його функціональні 
можливості під час вирішення 
різних завдань з використанням по-
ширення ультразвукових хвиль у  
твердих тілах.

Щоб забезпечити виміри реально-
го тимчасового інтервалу, протягом 
якого пружна ультразвукова хвиля 
(подвійний сигнал) здійснює подвійне 
проходження за зразком, у прилад 
введено функцію розрахунку частоти 
ВС за результатами виміру. Під час 
розрахунку частоти ВС враховується 
приладова затримка аналогово-
го сигналу в каналі прийому для 
обох методів, крім того, для методу 
рециркуляції враховується затрим-
ка виділеної хвилі у відбитому УЗ-
сигналі, за якою формується зондую-
чий імпульс.

Такий режим роботи дає можливість 
за необхідності визначити реаль-
ну швидкість поширення УЗ-хвиль в 
конструкційних матеріалах, знаючи їх 
товщину.

Таким чином, розроблений ультра-
звуковий прилад за рахунок реалізації 
принциповий нових підходів і 
комп’ютерної обробки ультразвукової 
хвилі істотно полегшує процес 
діагностики і підвищує достовірність 
оцінки напружений-деформованого 
стану трубопроводу на складних 
ділянках траси, технологічних трубо-
проводах компресорних станцій, кра-
нових вузлах, а також полегшує пошук 
зон концентрації напружень.  ▪

ДІАГНОСТИКА

Розроблений 
ультразвуковий 
прилад істотно 
полегшує процес 
діагностики і підвищує 
достовірність оцінки 
НДС газопроводу
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ІНВЕСТИЦІЇ

У 
розвинених країнах іннова-
ційний розвиток перетво-
рився на необхідний елемент 

і засіб економічного зростання як 
окремих галузей, так і економіки в 
цілому. Саме тому стратегія і про-
грама дій на всю тривалість цьо-
го розвитку в часі, послідовність і 
взаємпов’язаність новітніх процесів 
набувають особливого значення.

Відомий економіст І. Шумпе-
тер називав інновації («здійснення 
підприємцями нових комбінацій») го-
ловним джерелом економічного роз-
витку у техніці і технологіях, у створенні 
нових товарів, в освоєнні нових джерел 
сировини і т. д. Саме він узагальнив 
теоретичні дослідження, які економічну 
динаміку виводили безпосередньо з 
процесів створення і впровадження у 
виробництво нових технологій і товарів. 
Ці процеси завдяки І. Шумпетеру отри-
мали назву інноваційних і почали нову 
еру у теорії економічного зростання.

У сучасній вітчизняній економічній 
науці існує декілька підходів до визна-
чення категорії «інноваційний процес». 
Доцільно виділити найбільш поширені 
з них.

Як вважає А. Валюх, «інноваційний 
процес – це перетворення наукового 
знання в інновацію, тобто послідовний 
ланцюг подій, у ході якого інновація 
визріває від ідеї до конкретного продук-
ту, технології або послуги і поширюється 

при практичному використанні». На 
відміну від науково-технічного прогре-
су інноваційний процес не закінчується 
так званим впровадженням – першою 
появою на ринку нового продукту, по-
слуги або доведенням до проектної 
потужності нової технології.

Він не уривається після впровад-
ження, тому що у міру поширення 
новий продукт удосконалюється, ро-
биться ефективнішим, набуває нових 
споживчих якостей. Це відкриває для 
нього нові сфери вживання, нові рин-
ки, а, отже, і нових споживачів, які 
сприймають даний продукт, технологію 
або послугу як нові. Таким чином, 
цей процес спрямований на ство-
рення необхідних ринків продуктів, 
технологій або послуг і здійснюється у 
тісній єдності з соціально-економічним 
середовищем, в якому він функціонує і 
розвивається [3].

І. Висоцька вважає за доцільне вклю-
чати соціальну складову у формування 
інноваційних процесів і вказує, що її 
практичне використання сприяє роз-
витку соціально-економічної системи. 
Тобто ці «нові комбінації» охоплюють 
весь спектр діяльності – від виявлення 
потреб їх зміни, до практичної реалізації 
у сфері вживання.

Деякі учені доводять, що інноваційні 
процеси – це поєднання кількох етапів, 
пов’язаних з проведенням науково-
дослідних робіт, виконанням проектно-

конструкторських робіт і робіт з 
освоєння виробництва нової продукції 
і комерціалізації інновацій [3].

У цілому, з’єднавши окремі складові 
інноваційного процесу, можна сказати, 
що це перетворення наукового знання 
в інновацію, тобто послідовна черга 
подій, де інновація визріває від ідеї до 
конкретного продукту, технології або 
послуги і поширюється до практичного 
використання.

Цілі поточної діяльності крупних дер-
жавних корпорацій інколи неявно су-
перечать принципам інноваційності, 
оскільки організаційна і наукова 
діяльність організації спрямована на 
реальні, досяжні в короткостроковій 
перспективі результати, орієнтована 
на впровадження конкретних 
перевірених технічних рішень, не 
допускає високо ризикових проектів. 
Не є винятком і підприємства нафтога-
зового комплексу.

Прагнення до інноваційного розвитку 
вимагає значних витрат на фундамен-
тальне осмислення інноваційних бізнес-
процесів, часу на впровадження нових 
інноваційних технологій і дає резуль-
тат, як правило, лише в довгостроковій 
перспективі, допускає високі ризики. 

Стратегічне управління розвитком 
корпорацій базується на припущенні, 
що сучасні тенденції розвитку конку-
рентного довкілля і чинники, що впли-
вають на розвиток, можна екстраполю-

Інновації як основа ефективної стратегії 
газотранспортних підприємств
Розглянуто механізм функціонування ефективної інвестиційної стратегії 
газотранспортних підприємств у сучасних ринкових умовах

Л. Т. Гораль
докт. екон. наук 
ІФНТУНГ
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вати на майбутнє. При цьому важливим 
є визначення основних параметрів 
довгострокових планів, які повинні 
враховувати адекватне бюджетуван-
ня. Кожен стратегічний план розвитку 
підприємства (корпорації) містить таку 
складову як планерування наукової ро-
боти. 

Проте в сучасних умовах виникають 
непередбачені зміни середовища, які 
характеризуються розвитком великої 
кількості технологій, що сприяють зміні 
напряму бізнесу.

Ідеологія інноваційного управління 
розвитком корпорації має бути засно-
вана на припущенні про неможливість 
достатньою мірою передбачити 
довгострокові тенденції. Необхідно ви-
користовувати стратегічно інноваційне 
управління як інструмент формування 
довгострокових конкурентних переваг 
в сучасних умовах розвитку економіки 
з врахуванням інноваційного розвитку 
у всіх видах діяльності корпорації і, як 
наслідок, поява синергетичного ефекту.

Інноваційною діяльністю крупної 
корпорації є керований процес, в яко-
му здійснюються пошук, аналіз, розро-
блення, впровадження інновацій, спря-
мованих на досягнення стійкості до змін 
зовнішнього конкурентного середови-
ща в короткостроковій перспективі, на 
забезпечення істотних конкурентних пе-
реваг в середньостроковій перспективі 
і завоювання стійкої частки ринку в 
довгостроковій перспективі.

Схему послідовності умов розвитку 
інноваційної корпорації показано на 
рис. 1.

Тому доцільним є проведен-
ня оцінки ефективності загальної 
стратегії підприємства з позицій 
його інноваційної стратегії, яка б да-
вала можливість розглянути таку 
ефективність з кількох взаємозв’язаних 
точок зору, а саме: задоволення по-
треб зацікавлених сторін, вкладу 
зацікавлених сторін, інноваційної 
стратегії, процесів і можливостей.

Оскільки система розвитку і 
реконструкції ГТС є частиною процесу 
створення і реалізації інвестиційних 
проектів з будівництва та експлуатації 
трубопроводів як комплексу право-
вих, організаційних, фінансових і 
виробничо-господарських заходів, 
спрямованих на будівництво об’єктів, 
введення їх в експлуатацію, забезпе-
чення їх промислової та екологічної 
безпеки, досягнення заданої норми 

прибутковості, то в ідеальному ви-
падку процес створення і реалізації 
інвестиційних проектів з модернізації 
газотранспортних підприємств повинен 
містити такі етапи:
▪ формування інвестиційного проекту 

з урахуванням перспективних витрат; 
▪ розробка концепції реконструкції з 

урахуванням перспективних технологій 
і устаткування; 
▪ модернізація і реконструкція 

об’єктів; моніторинг і управління 
техніко-економічними параметрами у 
процесі експлуатації газотранспортних 
систем.

При цьому слід враховувати, що 
порівнюючи оптимізацію проектування 
і оптимізацію в процесі реконструкції та 
розвитку систем газопостачання, перша 
повинна забезпечувати більший ефект, 
оскільки під час проектування знач-
но більше варіаційних параметрів (до 
технологічних додаються конструкційні) 
і варіювати змінні можна в ширших ме-
жах. Під час оптимізації систем транс-
порту газу, що діють, змінні варіюють 
в досить вузьких діапазонах унаслідок 
того, що можливості встановленого 
устаткування обмежені. 

Доцільність того або іншого варіанту 
реконструкції компресорних станцій у 
всіх випадках підкріплюється техніко-
економічним аналізом. У загальному 
випадку співвідношення для визначен-
ня сумарного економічного ефекту за 
рахунок реконструкції певного об’єкту 
має вигляд [4]: 

E = Σ(Ρ
c 
х З)(1+Κ

пр
)-2

(1)

де Е – загальне значення 
економічного ефекту від реконструкції 
об’єкту; Р – вартісна оцінка результатів 

реконструкції (ефект) в t-м коді року 
розрахункового періоду;  З – вартісна 
оцінка витрат в t-м році розрахункового 
періоду; t, t

к
 – відповідно початковий і 

кінцевий роки розрахункового періоду 
експлуатації; К

пр
 – коефіцієнт приведен-

ня (у розрахунках у всіх випадках прий-
нятий рівним 0,1).

Множник  в рівнянні (1) характеризує 
грошову суму, еквівалентну 1 грн (дис-
контована вартість), очікувану в кінці 
останнього року експлуатаційного 
періоду Т.

Прирівнявши до нуля співвідношення 
(1), за результатами проведеного 
аналізу, визначається фактичне зна-
чення К

пр
, тобто встановлюється міра 

рентабельності реконструкції, що 
проводиться, з одного боку, а з іншої 
– при прийнятій величині К

пр
 = 0,1 

визначається термін окупності (t
к
) вста-

новлюваного нового устаткування.
Як показує зарубіжний досвід, у 

процесі вибору оптимального варіанту 
роботи з інвестором з експлуатації 
газотранспортної системи необхідно пе-
редбачити можливість реалізації низки 
найважливіших заходів. Дуже сумнівно, 
що отримавши повний контроль над 
газотранспортною системою, теоретич-
ного інвестора турбуватиме питання 
диверсифікації джерел вступу газу до 
України, відкриття ринку газу тощо. 

Вирішення цих завдань може стри-
муватися бажанням нав’язати Україні 
монопольну залежність від російського 
газу. Міжнародна практика показує, 
що найбільш перспективним варіантом 
залучення інвесторів є приватизація 
газотранспортної системи, а вагомі ар-
гументи – виконання вимог ЄС до країн-
претендентів і введення до бюджету 
значних коштів [2].

Для стабілізації і поліпшення стану  

Рис. 1. Умови розвитку інноваційної корпорації
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справ у газотранспортній сфері 
необхідне формування основних 
напрямів підвищення ефективності її 
функціонування. Такими напрямами є:
▪ поліпшення інвестиційного клімату, 

забезпечення захисту капіталів і 
прозорість механізму приватизації, 
створення системи страхування 
інвестиційних ризиків;
▪ гармонізація законодавчої бази, си-

стеми стандартів України і європейських 
держав;
▪ зниження податкового тиску, спро-

щення системи оподаткування;
▪ створення рівноправних конкурент-

них умов для всіх суб’єктів економічної 
діяльності і недискримінаційного захи-
сту вітчизняного виробника;
▪ вироблення і впровадження 

механізмів, які припинили б зростан-
ня і забезпечили ліквідність взаємної 
заборгованості між підприємствами 
України;
▪ формування стійких стосунків з 

країнами-інвесторами (з метою роз-
ширення фінансування українських 
енергетичних проектів з боку МВФ, 
МБ, ЄБРР і інших організацій) і поста-
чальниками сучасного устаткування і 
технологій; 
▪ розвиток співпраці з країнами 

Європейського Союзу у галузі 
підвищення енергоефективності, 
енергооснащеності, вимог в області 
екології (шляхом реалізації проектів за 
програмами INOGATE, TRAGEKA, TACIS) 
з метою залучення капіталу і технологій 
європейських країн;
▪ підвищення ефективності співпраці 

з донорами з метою виконання досягну-
тих угод з впровадження ринкових умов 
господарювання у газовій галузі, змен-
шення впливу держави на діяльність 
газових підприємств, лібералізації 
ринку газу, формування привабливо-
го інвестиційного клімату, створення 
стратегічних резервів газу тощо. 

Система господарських рішень, що 
визначають об’єм, структуру і напрями 
інвестицій підприємства з метою роз-
витку виробництва, здобуття прибули 
або інших кінцевих результатів, складає 
основу інвестиційної політики, за до-
помогою якої досягається вирішення 
багатьох завдань, наприклад, вдо-
сконалення структури виробництва 
і прискорення темпів його розвитку, 
збалансованості і ефективності галузей 
економіки, здобуття найбільшого при-
росту доходу (прибули) та ін.

Особливого значення набувають 
вкладення засобів у підвищення 
кваліфікації працівників, їх знань і 
досвіду, зростання творчого потенціалу 
суспільства.

В умовах широкого вживання 
економічних методів управління, по-
долання кризисних ситуацій і переходу 
до ринкових відносин слід забезпечити 
наукову обґрунтованість інвестиційної 
політики на перспективу, зв’язати 
практику планерування і прогнозуван-
ня інвестицій з новим господарським 
механізмом і забезпечити раціональне 
використання вкладень, підвищення 
їх ефективності як одного з важливих 
напрямів соціально-економічного роз-
витку країни.

Особливістю інвестиційної політики 
в сучасних умовах є збільшення 
долі зарубіжних інвестицій, вкла-
день в технічне переоснащення і 
реконструкцію підприємств (ви-
робництв), що діють, і відповідно 
їх зниження на нове будівництво; 
напрям інвестицій переважний в 
базові галузі машинобудування, 
сільського господарства; поліпшення 
структури капітальних вкладень 
в ресурсовидобувні, переробні і 
споживчі галузі, збільшення долі до-
вгострокових вкладень в активну ча-
стину основних фондів. 

Державне регулювання 
інвестиційною діяльністю здійснюється 
економічними методами через механізм 
оподаткування, амортизаційну політику, 
надання бюджетних асигнувань на 
фінансування інвестицій.

Реалізації намічених напрямів 
інвестиційної політики повинні сприя-
ти нові типи вітчизняних організацій, 
що працюють у сфері економічної, 
інформаційної і управлінської 
підтримки проектів, включаючи і 
відповідні міністерства; формування но-
вих ринкових структур, які будують свою 
роботу на проектній основі; активне за-
лучення до реалізації окремих проектів 
іноземних підрядників і інвесторів, що 
широко використовують світову практи-
ку; реорганізація планово-розподільної 
системи фінансування інвестиційних 
проектів.

Тому процес реструктуризації 
газотранспортної системи повинен 
відбуватися в оптимальних для галузі 
умовах. Під оптимізацією зазвичай 
розуміють цілеспрямовану діяльність, 
яка полягає в здобутті найкращих 

результатів за відповідних умов. Поста-
новка завдання оптимізації передбачає 
наявність об’єкту і ресурсів оптимізації, 
має на увазі свободу вибору зна-
чень деяких параметрів об’єкту, що 
оптимізується.

Вибір критерію оптимізації є над-
звичайно важливим і складним 
економічним завданням. Для си-
стеми газопостачання характерна 
багатокритеріальність. За критерії слід 
використовувати максимум прибули, 
мінімум витрат, максимум пропускної 
спроможності системи, максимум 
надійності газоспоживання тощо. 
Відносна важливість критерію зале-
жить від конкретних завдань. Критерій 
вибору оптимізації рішення має бути 
простий, вимірюваний, нормований, 
мати модуль дисперсії і давати змогу 
порівнювати критерії між собою. 

Критерій оптимізації зазвичай прий-
мають досить простим – потрібно лише 
знайти екстремум деякої величини 
без накладення обмежувальних умов 
на інші величини, або складним, коли 
необхідно знайти екстремум головного 
критерію за яких-небудь умов, заданих 
на ряд інших величин. Інколи для цьо-
го використовують загальну цільову 
функцію, в яку вводять систему впоряд-
кування критеріїв або відповідні вагові 
коефіцієнти для окремих цільових 
функцій, причому останні можуть бути 
узяті перемінними у часі. 

Вибір вагових коефіцієнтів має бути 
досить обґрунтований, оскільки він 
визначає вирішення завдань [4].

У деяких випадках втрату якості за од-
ним критерієм (наприклад, надійності) 
не можна компенсувати збільшенням 
якості за іншим. Під час оптимізації 
систем газопостачання визначають 
економічні критерії: максимум доходу, 
мінімум витрат і т. д. 

При багатокритеріальній постановці 
необхідно вводити принципи 
компромісу між окремими критеріями і 
враховувати їх несуперечність. У розро-
блених способах вибору компромісу ви-
користовуються методи справедливого 
компромісу, субоптимізації, методи ек-
спертних оцінок. Визначення критерію 
вибору рішення є досить складною про-
блемою. У більшості випадків доцільно 
використовувати функцію залежності 
показників «вартість –  ефективність».

У загальному вигляді критерій 
економічної ефективності (Е) можна за-
писати так:
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ІНВЕСТИЦІЇ

E = Ц / S
max
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віддачі всієї сукупності функціональних 
підсистем даної газопровідної системи;

S – загальні витрати ресурсів на про-
ектування, виготовлення і експлуатацію 
всіх функціональних підсистем 
газопровідної системи; х
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технічні фактори; z
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економічні чинники, що впливають на 
величину цільової віддачі; t - час.

Варто відзначити, що у ряді завдань 
час грає вирішальну роль. Розроб-
ка і втілення в життя інвестиційного 
проекту, в першу чергу виробничій 
спрямованості, здійснюється протягом 
тривалого періоду часу: від ідеї до її 
матеріального втілення. Будь-який про-
ект малозначний без його реалізації. 
Під час оцінювання ефективності 
інвестиційних проектів за допомогою 
ринкових показників необхідно точно 
знати початок і закінчення робіт.

Інвестора, який фінансує проект, 
цікавить не сам процес його виконан-
ня, а прибуток, який він отримуватиме 
від його реалізації; для організацій, що 
беруть участь в проекті як виконавці 
окремих робіт до їхнього закінчення. 
Для окремих проектів моментом їх за-
вершення можуть бути припинення 
фінансування, досягнення заданих 
результатів, повне освоєння проектної 
потужності, виведення об’єкту з 
експлуатації і т. д. 

Період часу між початком реалізації 
проекту і його ліквідацією прийня-
то називати інвестиційним циклом, 
який необхідний для аналізу проблем 
фінансування робіт за проектом і ухва-
лення необхідних рішень. На практиці 
такий розподіл інвестиційних циклів 
може бути різним. Головне, щоб вони 
давали можливість намітити деякі 
важливі періоди в стані об’єкту про-
ектування, під час проходження яких 
він істотно змінювався б, і виявлялася 
можливість оцінки найбільш вірогідних 
напрямів розвитку. 

Отже, в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» слід ак-
тивно упроваджувати і реалізовувати 
інвестиційну політику як части-
ну загальної фінансової стратегії 
підприємства, що полягає у виборі і 
реалізації найбільш ефективних форм 
реальних і фінансових інвестицій з 

метою забезпечення високих темпів 
розвитку і розширення економічного 
потенціалу господарської діяльності. 

Розробляючи інвестиційну політику, 
газотранспортні підприємства повинні 
дотримувати етапності, як це показано 
на рис. 2. 

У зв’язку з тим, що економічні про-
цеси в магістральному транспорті газу 
нерозривно пов’язані з політичними 
аспектами, для активізації інвестиційної 
діяльності необхідно:
▪ понизити рівень державного регу-

лювання підприємницької діяльності і 
забезпечити стабільність відповідного 
законодавства; 
▪ усунути неоднозначність трактуван-

ня нормативно-правових актів і завер-
шити судову реформу; 
▪ удосконалити нормативну базу з 

питань реалізації прав власності; за-
вершити адміністративну реформу, за-
безпечити публічність і прозорість в 
ухваленні рішень органами влади і, в 
результаті, здолати бюрократизм і проя-
ви корупції;
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Рис. 2. Основні етапи інвестиційної політики підприємства
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НАШІ ПАРТНЕРИ

Безперервність роботи і 
функціональні характеристики 
технічних систем, до яких нале-

жать і газотранспортні системи, можуть 
бути порушені у результаті настання 
технічних аварій/інцидентів, які визна-
чаються як непередбачені і небажані 
події, що випадково виникають під час 
нормальної або ненормальної роботи 
технічної системи; такі події ведуть до 
збою або аварії системи.

Збій (несправність) означає, як 
правило, вихід принаймні однієї з 
технічних характеристик системи 
за межі, які характеризують її пра-
вильне функціонування, а аварія є 
значним погіршенням характери-
стик систем, що виникло в результаті 
деградації або знищення. Збої і аварії 
є випадковими подіями, які можуть бути 
охарактеризовані деякою вірогідністю 
їх настання.

Технічні аварії/інциденти є небез-
пекою для фізичної цілісності технічних 
і допоміжних систем, для здоров’я і 
життя людини, якості довкілля і балан-
су екосистем. Отже, технічний ризик, 
пов’язаний з роботою технічної систе-
ми, характеризує небажані події типу 
аварій/інцидентів з деякою вірогідністю 
їх настання, серйозністю, наслідками і 
мірою прийнятності даних наслідків.

У цьому контексті впроваджену 

концепцію «управління ризиками» було 
визначено як складний основний про-
цес прийняття керівництвом рішень, 
здійснений як програма, доповнена 
точними ролями і відповідальностями 
під час виконання повсякденних 
операцій, профілактичного обслугову-
вання, технічної підтримки і вирішень 

оператора, метою яких є підтримка в 
прийнятному діапазоні рівня риски, 
пов’язаної з роботою технічної системи.

Процес оцінювання ризиків, 
пов’язаних з роботою трубопроводів, 
що призначені для транспортування 
природного газу і входять до складу 
газотранспортної системи, виходить від 

Застосування принципів управління 
ризиками з метою підвищення 
безпеки ГТС Румунії
Розглянуто досвід оператора газотранспортної системи Румунії, компанії  
СНТГН «ТРАНСГАЗ», в організації та проведенні протиаварійних заходів,  
заснованих на принципах управління ризиками

І. Е. Лаца
СНТГН «ТРАНСГАЗ» С. А.

Рис. 1. Схема процесу оцінювання ризику
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критеріїв оцінювання небезпек природ-
ного газу, що транспортується, а саме: 
▪ природний газ входить в категорію 

речовин з високою температурою зай-
мання; 
▪ природний газ можна вважати не-

токсичною речовиною, але з потенційно 
задушливою дією.

Основна небезпека, яка має бути 
врахована під час оцінювання, що 
пов’язана з газопроводом, відповідає 
частковій або повній матеріалізації 
послідовності таких подій: 
▪ газопровід втрачає герметичність, 

і це викликає витік частини газу, що 
транспортується; 
▪ витік газу швидко не виявляють і 

не припиняють, а накопичення газу в 
районі, де настав збій, стає значним і 
перевищує нижню межу вибуховості; 
▪ у районі накопичення газу діють умо-

ви займання і горіння суміші повітря і 
газу, що витікає з газопроводу.

Залежно від розміру/площі дефек-
ту, через який проходить витік при-
родного газу проводиться відповідна 
класифікація пошкоджень. 

Причини, що привели до збою газо-
проводу, можуть бути розподілені за та-
кими класами і категоріями: 
▪ категорія A – дефекти, викликані 
нестабільними чинниками: 

▪ дефекти, викликані зовнішньою 
корозією; 
▪ дефекти, викликані внутрішньою 
корозією; 
▪ дефекти, викликані корозією під 
напругою. 

▪ категорія Б – дефекти, викликані 
стабільними чинниками: 

▪ заводські дефекти (сталевих 
трубопроводів, зварних стиків труб); 
▪ будівельні дефекти (зварних стиків 
труб, поворотів, виготовлених з тру-
би на будмайданчику); 
▪ дефекти елементів трубної системи 
(фланці, патрубки, крани). 

▪ категорія В – дефекти, викликані чин-
никами, незалежними від часу: 

▪ дефекти, викликані втручанням 
третьої сторони; 
▪ дефекти, викликані неправильною 
експлуатацією газопроводу; 
▪ дефекти, викликані кліматичними 
умовами або зсувами (низькі тем-
ператури, осідання, зсуви, земле-
труси).

СНТГН «ТРАНСГАЗ» провів численні 
заходи, які засновані на принципах 
управління ризиками. Всі ці заходи 

були спрямовані на забезпечення ро-
боти румунської газотранспортної си-
стеми в умовах безпеки, економічної 
ефективності і охорони довкілля. 
Основні заходи, що були проведені, та їх 
результати представлено далі.

Один з найважливіших заходів поля-
гав у структуризації і розробці бази да-
них про інциденти (збої і аварії), що ви-
никли у ході експлуатації газопроводів, 
які входять до складу газотранспортної 
системи Румунії, а також в інтерпретації 
інформації, що міститься в базі даних, 
з метою оцінки частот і вірогідності на-
стання таких подій. 

Вказані дані необхідні для оцінки 
структурної цілісності газопроводів і для 
оцінки та контролю ризиків, пов’язаних 
з експлуатацією цих газопроводів.

База даних, що створювалась по-
чинаючи з 1995 року, містить такі 
дані: експлуатаційна ділянка; керівник 
ділянкою газопроводу; назва газопро-
воду і його ідентифікаційний код; назва 
ділянки і його ідентифікаційний код; рік 
пуску в дію; зовнішній діаметр і робочий 
тиск ділянки газопроводу; місце настан-
ня інциденту; дата настання нещасного 
випадку; тип дефектів; об’єм неумисних 
витоків газу. 

Аналіз технічного ризику, що 
пов’язаний з роботою газопроводу, 
полягає в оцінюванні вірогідності на-
стання збою та оцінки наслідків такого 
збою газопроводу. 

Для його виконання авторами за-

пропоновано використовувати дерево 
подій. 

У результаті аналізу інформації, 
можна легко вивести факт, що 
найсерйозніша подія, з найзначнішими 
наслідками, які можуть статися в ході 
роботи газопроводу, ‒ вибух у поєднанні 
із спалахом (пожежею), що може при-
вести до руйнівних наслідків: виділення 
тепла, створення ударної хвилі, залучен-
ня і виділення твердих часток.

СНТГН «TРАНСГАЗ» як операто-
ру Румунської газотранспортної 
системи з метою забезпечення її 
функціонування з точки зору якості, без-
пеки, ефективності і екології необхідно 
своєчасно реалізувати сучасні стратегії 
технічного управління і застосування 
принципів управління ризиками. Тому 
компанія здійснює всі види процесів 
управління ризиками: виявлення 
ризиків, їх аналіз, оцінювання та спосо-
би зниження. 

Найбільш важливими із здійснених 
СНТГН «TРАНСГАЗ» принципів 
управління ризиками є: створен-
ня бази даних про інциденти на ГТС; 
технічний моніторинг газопроводів 
шляхом регулярної перевірки і вияв-
лення дефектів; оцінювання впливу 
дефектів, виявлених під час періодичних 
перевірок, і ухвалення рішень про про-
ведення ремонтних робіт; організація 
ефективної системи технічного обслуго-
вування, розвиток і кваліфікація проце-
дур технічного обслуговування.   ▪

Рис. 2. Класифікація випадків під час оцінювання ризиків виникнення 
аварії на газопроводі

НАШІ ПАРТНЕРИ
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ГАЗОВИЙ РИНОК

Упродовж останніх 20 років Ту-
реччина послідовно і вельми 
ефективно нарощувала свою 

політичну і економічну присутність на 
південному сході Європи, а також в 
країнах Середньої Азії, що стало мож-
ливим лише завдяки розпаду СРСР. 
Сьогодні можна говорити про те, що 
Анкара є безумовним лідером регіону 
як з економічної, так і з військово-
політичної точки зору. 

Нинішній статус змушує турецьке 
керівництво шукати додаткові чин-
ники для зміцнення позицій країни 
на європейській арені, адже зупини-
тися на досягнутому означає рано чи 
пізно почати здавати позиції. Ство-
рення регіонального центру торгівлі 
природним газом є одним з потужних 
інструментів зміцнення економічного 
впливу на сусідні держави.

Варто відзначити, що до 2011 року 
темпи зростання турецької економіки 
поступалися хіба що Китаю, проте у 
2012–2013 рр. економічні показники 
стали знижуватися.

Зростання ВВП за підсумками 2012 
року склало всього 2,2%, тоді як в 
2011 році він знаходився на рівні 
8,8%, попередні підсумки 2013 роки 
говорять про 3,5-процентне зростання 
внутрішнього валового продукту. Тобто 
турецька економіка починає виходити 
з кризи. Але в даному випадку набага-
то важливіше інший параметр – зро-

стання вжитку газу. З 2001 по 2010 рік 
Туреччина наростила закупівлі блакит-
ного палива більш ніж у два рази – з 
14,6 до 37,5 млрд м3. 

За підсумками 2013 року загаль-
не споживання природного газу в 
Туреччині становило 35 млрд м3 при-
родного газу.

Приблизно 80% газу Туреччина 
отримує наземними і підводними 
(«Блакитний потік») газопроводами з 
Росії, Азербайджану та Ірану. 

Близько 20% припадає на скра-
плений природний газ (СПГ), який 
доставляється танкерами з Алжиру, 
Єгипту, Катару, Нігерії, а останніми ро-
ками – з Норвегії і Бельгії. 

Зараз в Туреччині функціонують два 
lng-термінали (Aliaga на побережжі 
Егейського моря і Marmara Ereglisi в 
Мармуровому морі). Власне промис-
лове газовидобування в Туреччині 
практично відсутнє, – щороку 
видобувається близько 0,6 млрд м3.

Саме тому Анкара вирішила не за-
лишатися в стороні від «сланцевої 
лихоманки», що охопила світ. У 
2013 році турецький уряд доручив 
державній компанії «Турецька нафто-
ва корпорація» (TPAO) активізувати 
пошуки сланцевих родовищ газу в 
Центральній Анатолії. 

На сьогоднішній день сліди сланце-
вого газу вже виявлено в централь-
них провінціях Анкара, Киршехир і 

Конья. Раніше TPAO провела буріння 
розвідувальних свердловин спільно 
з компанією Shell в південно-східній 
провінції Діярбакир. Поки про ре-
зультати цих робіт говорити рано, але 
навіть, якщо сланцевий газ в Туреччині 
і буде виявлено, його промисловий 
видобуток навряд чи розпочнеться 
раніше 2017 року. 

Але відсутність власних ресурсів не 
може заважати Туреччині будувати 
плани зі створення власного газового 
хабу. Уряд країни вже зробив в цьому 
напрямі ряд реальних кроків.

Двері в Південний енергетич-
ний коридор 

Основним активом для створен-
ня турецького газового хабу є роз-
галужена газотранспортна систе-
ма Туреччини. До середини 2010-х 
років національний оператор 
газотранспортної системи – компанія 
Botas була монополістом на газовому 
ринку Туреччини. Але після зміни за-
конодавства у приватних компаній 
з’явилася можливість через участь у 
тендерній процедурі отримати в Botas 
право на імпорт газу до Туреччини.

Варто відзначити, що «Газпром ек-
спорт» ще в 2012 році підписав з 
кількома турецькими компаніями нові 
довгострокові контракти, що перед-
бачають постачання російського газу 
до Туреччини в об’ємі до 6 млрд м3. Це 

Туреччина в епіцентрі Південного 
енергетичного коридору
Туреччина, яка географічно знаходиться одночасно на території Європи та Азії, 
має всі шанси поряд з українською газотранспортною системою стати найбільшим 
газотранспортним вузлом Чорноморського регіону

М. Л. Білявський
канд. техн. наук
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
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явна ознака лібералізації турецького 
газового ринку за європейським зраз-
ком. Станом на кінець 2013 року на ту-
рецькому газовому ринку працювали 
чотири незалежні імпортери: Akfel Gaz, 
Bosphorus Gas, Kibar Enerji і Bati Hatti. 
Найтісніше у сфері транспортування 
газу Туреччина співпрацює з Росією та 
Азербайджаном. 

Серед найбільш значимих проектів, 
звичайно ж, підводний газопровід 
«Блакитний потік», яким до Туреч-
чини може щороку поставлятися до  
16 млрд м3 російського газу. 

Його будівництво в 2003 році велося 
з перспективою збільшення пропускної 
спроможності до 32 млрд м3. 

Крім того, у 2007 році почав 
функціонувати газопровід «Баку – 
Тбілісі – Ерзурум». 

Об’єми постачання азербайджансь-
кого газу до Туреччини нині не пере-
вищують 5 млрд м3 на рік. Більше 
7 млрд м3 щорік поставляється до 
Туреччини з Ірану.

Проте цей напрям для турків є 
найбільш проблемним, оскільки 
газопровід з Ірану пролягає територією, 
на якій діють бойовики терористичної 
організації «Курдська робоча партія». 
У планах будівництво газопроводу 
«Парс», яким через Туреччину іранський 
газ міг би поставлятися в країни ЄС. Але 
цей проект вкрай чутливий до мінливої 
політичної ситуації довкола Ірану, який 
регулярно потрапляє під дію жорстких 
міжнародних санкцій.

Набагато перспективнішим виглядає 
проект Трансанатолійського газо-
проводу (Trans Anadolu Pipeline, 
TANAP), який дасть змогу прокачу-
вати до 10 млрд м3 природного газу 
з азербайджанського родовища 
Шах-Деніз до Європи. У рамках цьо-
го проекту планується побудувати 
Трансадріатичний газопровід (TAP).

Разом вони і можуть сформувати так 
званий Південний енергетичний кори-
дор, основна частина якого проходить 
турецькою територією. Якщо на виході 
з цього коридору знаходяться країни 
Південної (Болгарія, Греція, Італія, 
Сербія, Румунія) і Центральної Європи 
(Угорщина, Чехія, Словаччина), то на 
вході може виявитися навіть Ірак. 

На початку лютого 2014 року Азер-
байджан запропонував Іраку доступ 
до Південного газового коридору. 
Внаслідок такого кроку ще одні «двері» 
можуть відкритися для постачань газу 

із середземноморського шельфу – ро-
довища Левіафан біля берегів Ізраїлю і 
родовища Афродіта біля берегів Кіпру. 

Нагадаємо, що Левіафан став одним 
з найбільших газових родовищ, вияв-
лених в світі в 2000-і роки, його запаси 
становлять близько 450 млрд м3. 

Розробка Левіафана може перетво-
рити Ізраїль з імпортера газу в експор-
тера і майбутній турецький хаб, який 
вже сьогодні пов’язаний із спотовим 
ринком Європи, відіграв би не останню 
роль у диверсифікації поставок блакит-
ного палива.

Конкуренти і партнери
Європейські аналітики вельми 

стримано висловлюються стосов-
но перспектив турецького хабу, 
оскільки реалізація проектів у рам-
ках Південного енергетичного кори-
дору вимагає серйозних інвестицій 
– лише TANAP коштуватиме не менше 
6-7 млрд дол.

Сумніви європейців змушують при-
гадати про долю проекту газопро-
воду Nabucco: 10 років підготовки 
закінчилися тим, що у 2013 році було 
оголошено про закриття цього проекту 
на користь Трансадріатичного газопро-
воду. Таким чином, для того аби стати 
великою газовою біржею, турецькому 
хабу знадобиться не менше 5–10 років. 
Але якщо це дійсно станеться, турець-
кий газовий вузол стане прямим кон-
курентом австрійському центрально-
європейському хабу (CEGH).

Але тут виникає парадоксаль-
на ситуація, незважаючи на те, що 
австрійська біржа торгує російським 
газом і знаходиться фактично під кон-
тролем Газпрому, росіяни схоже не ба-
чать для себе загрози в появі турець-

кого хабу. Москва вже не перший рік 
демонструє готовність розглядати Ту-
реччину як свого найважливішого пар-
тнера в Чорноморському регіоні.

У газовій сфері російсько-турецькі 
взаємини розвиваються вельми 
плідно. Туреччина вирішила проблему 
будівництва газопроводу «Південний 
потік» у своїй економічній зоні, 
російський Газпром купив 71% акцій 
турецької Bosphorus Gaz Corporation 
A.s. 

Саме ця компанія розглядається як 
основний контрагент Газпрому на ту-
рецькому газовому ринку.

Стратегія Газпрому зрозуміла – 
навіщо намагатися перешкоджати, 
якщо можна стати одним з основних 
учасників проекту. Саме так росіяни 
діють на Балканах, інвестуючи 
сотні мільйонів євро в розвиток 
газотранспортної інфраструктури 
Болгарії і Сербії. У випадку з турець-
ким хабом це дасть можливість Газ-
прому впливати на умови і об’єми 
транспортування газу в ЄС з того ж 
Іраку або Ірану.

Очевидно, якщо російські партне-
ри підключать свої ресурси, Анкарі 
буде набагато простіше завершити 
настільки амбітний проект ще до 2020 
року.

Враховуючи географічне розташу-
вання та технічні характеристики га-
зотранспортних інфраструктур України 
та Туреччини, в процесі майбутньої 
діяльності двох хабів жодних конфліктів 
інтересів не передбачається, навпроти 
два центри торгівлі природним газом 
зможуть взаємодоповнювати один 
одного, що зробить співробітництво 
між нашими країнами виключно 
взаємовигідним.   ▪

ГАЗОВИЙ РИНОК
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Під час формування стратегії 
обслуговування та ремонту 
магістральних газопроводів 

необхідно зважати на специфіку 
реального процесу експлуатації 
лінійної частини, а також чинних ви-
мог нормативних документів, які на-
кладають серйозні обмеження на 
можливі варіанти розрахункових схем 
технічного обслуговування і ремонту.

За основу розрахункової схеми про-
ведення ремонтних робіт береться 
двостадійна модель руйнування газо-
проводу. 

Лінійна частина магістрального 
газопроводу, як об’єкт ремонтного 
обслуговування може знаходити-
ся в деякому кінцевому числі станів 
E={E1,E2...En

}.
Випадковий процес еволюції станів 

системи в часі описується функціями 
Х(t) із ступінчастими траєкторіями.

Аналіз практики експлуатації лінійної 
частини системи газопроводів, вимо-
ги галузевих нормативних документів, 
що діють, дають можливість сформу-
лювати такі можливі стани системи: 

 

Розрахункова схема стратегії прове-
дення ремонтних робіт заходів:
▪ на магістральному газопроводі 

здійснюються періодичні перевірки 

стану (герметичності) лінійної частини (з 
періодом δ);
▪ в разі виявлення несправностей і 

пошкоджень (свищі, витоки і прирівняні 
до них стани) здійснюються невідкладні 
відновлювальні роботи;

Граф переходів станів системи в ході 
ремонтних заходів представлений на 
рис. 1.

Вважатимемо, що відмова в лінійній 
частині виявляється практично миттєво 
і абсолютно достовірно. 

Мета раціонального планерування 
заходів щодо обслуговування і ремонту 
лінійної частини магістрального газо-
проводу полягає в мінімізації функції 
мети сумарних питомих витрат з враху-

ванням всіх її складових при вибраній 
стратегії виконання даних робіт заходів:

                                                        (1)

Така постановка завдання 
традиційна. Для її реалізації необхідно 
отримати інтегральне виражен-
ня функції мети (завдання аналізу) і 
показників, її складових, а також знай-
ти оптимальні (екстремальні) значен-
ня функції при різних вихідних даних і 
граничних умовах (завдання синтезу). 
Головними принципами формалізації 
запропонованої математичної 
моделі є імовірнісний підхід і облік 
чинника надійності лінійної частини 
магістрального газопроводу.

Пропонована розрахункова схе-
ма контрольно-відновних заходів 
оцінюється таким інтегральним показ-
ником:

                                 (2)
де: п

ав
, пп – узагальнені показни-

ки, що оцінюють відповідно середню 
питому інтенсивність усунення аварій 
і пошкоджень на обслуговуваній 
ділянці, 1/доба;     – узагальнений по-
казник за оцінкою питомого збитку 
від втрат газу, грн/доби; Z

ав
, Z

n
 – по-

казники ремонтопридатності лінійної 
частини, що оцінюють середні витрати 
(відповідно) на одну аварію, одне по-
шкодження.

Оптимізація ремонтних робіт на 
магістральних газопроводах
Запропонована математична модель оцінки ефективності виконання ремонтних робіт 
на магістральних газопроводах дає змогу вирішувати комплекс завдань з їх оптимізації

І. І. Остапюк
ТОВ «ІК «Машекспорт»

Рис. 1. Граф переходів станів лінійної 
частини магістральних газопроводів 
в ході виконання ремонтних 
робіт заходів Е

1
 – справний стан; 

Е
2
 – несправний працездатний; 

Е
3
 – непрацездатний (відмова); Е

4
 – 

відновлення; Е
5
 – контроль
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З врахуванням вказаних вище 
розрахункових схем руйнування і 
обслуговування лінійної частини 
рахуємо інтенсивність потоку відмов 
і пошкоджень постійною величиною, 
так що в разі однопараметричного 
експоненціального розподілу для ха-
рактеристики безвідмовності системи 
можна обмежитися єдиним показником 
λ, 1/доба.

Процес розвитку пошкодження до 
його самостійного прояву (відмова) 
описується випадковим часом 
існування несправності з функцією 
розподілу Ф(t).

Серед показників ремонтопридат-
ності (окрім Z

ав
, Z

n
) і ефективності обслу-

говування газотранспортної системи 
необхідно враховувати:
▪ витрати на контрольні заходи 

(періодичне патрулювання), Z
пр

;
▪ збиток від втрат газу під час страв-

лювання в ході ремонту С; 
▪ середня питома величина збитку від 

одного пошкодження (свища, витоку)– 
q;
▪ вірогідність виявлення пошкоджень 

за результатами перевірки – Р;
▪ періодичність контроля – δ, діб.
Розглянемо стаціонарний режим об-

слуговування необмеженої тривалості 
з періодичним контролем стану лінійної 
частини з частотою 1/δ і дозволеною 
здатністю Р.

Питоме число пошкоджень, виявле-
них за результатами перевірок, які не 
виявилися самостійно, складає: 

                                     

 (3)

де Ф(t) = 1 – Ф(t) – вірогідність не-
переходу пошкоджень, що з’явилися у 
відмовах за час t (функція надійності).

Відмова системи є результатом 
самостійного прояву пошкодження 
(несправності), що утворилося в період 
між двома контрольними перевірками 
або виявленого в ході попередніх кон-
трольних оглядів.

Питоме число відмов (аварій) визна-
чимо таким чином:

                                                                    (4)

Оцінку узагальненого показника 
питомого збитку від втрат газу в ат-

мосферу доцільно провести в два 
етапи:

                                                                   (5)

де          – питомий збиток від втрат газу 
при несправностях (витоку, свищі); 
– питомий збиток від стравлюван-
ня газу з ділянки під час проведення 
відновлювальних робіт.

Оцінити питомий збиток від втрат 
газу від моменту появи пошкодження 
(витоки) до його ліквідації (після ви-
явлення) досить складний. Апаратура, 
здатна фіксувати об’єми витоків че-
рез мікросвищі і роз’ємні з’єднання, 
відсутня.

Системи безперервного контролю за 
герметичністю трубопроводів доки зна-
ходяться у стадії дослідно-теоретичних 
розробок. Статистичні методи 
неприйнятні через відсутність подібної 
інформації. Необхідно відзначити, 
що величина питомих втрат газу че-
рез свищі і витоки має дуже широкий 
діапазон.

З певною мірою точності середні 
питомі втрати q можна визначати 
за непрямими даними залежно від 
параметрів (режиму) перекачування, 
характеру і розмірів пошкодження. Тоді 
питомий збиток від втрат газу із-за по-
шкодження з середньою щодобовою 
втратою q визначимо по формулі:

                                                              (6)

Як правило, найбільшу питому вагу 
в загальному об’ємі втрат газу скла-
дають втрати при стравлюванні газу 
в атмосферу з ділянки ремонтовано-
го газопроводу. Об’єм підбуреного 
газу визначається характеристиками 
ділянки (довжина перекритої ділянки 
між двома лінійними кранами, діаметр 
газопроводу) і параметрами пере-
качуваного газу (тиск, температура, 
коефіцієнт стисливості).

Не складає труднощів визначити 
середні значення витрати (збитку) C від 
втрат газу при стравлюванні перед про-
веденням вогневих робіт на трасі.

З врахуванням цього, питомий зби-
ток від стравлювання газу з ділянок 
обслуговуваної газотранспортної систе-
ми складає:

                                         
(7)

де Р
не 

– повна вірогідність виявлен-
ня пошкоджень за результатами всіх 
перевірок в ході експлуатації лінійної 
частини.

                                                          (8)

 З врахуванням (6) – (8) математична 
залежність (5) набуде вигляду:

                                                           (9)

Приймаючи обумовлене вище при-
пущення про експоненціальний ха-
рактер функції розподілу випадко-
вого часу існування пошкодження 
до самостійного прояву (відмова), 
середній час існування пошкоджен-
ня τ

ср
 визначимо як математичне 

очікування випадкового напрацюван-
ня на відмову: 

                                                                                                     
(10)

Зручніше записати:
                                            

 (11)

де ‒=1/τ
ср

.
Опускаючи багаточисельні проміжні 

перетворення, з обліком (10), (11), 
отримаємо вирази узагальнених 
показників (3), (4), (9) в остаточному 
вигляді:

                                                                                                                  (12)

                                                                                                                                   
    (13)

                                                                                     (14)

Таким чином, цільова функція 
середніх питомих сумарних витрат
на здійснення контрольно-відновних 
заходів в рамках вибраної стратегії має 
вигляд:

 (15)   

де π
n
 описується виразом (12).   ▪
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Проблема опису набору дис-
кретних точок безперервної 
просторової кривої з метою 

визначення її похідних, принаймні дру-
гого порядку, є досить актуальною для 
багатьох областей інженерії, науки та 
комп’ютерного моделювання.

На перший погляд, це завдання 
може здатися тривіальним, оскільки 
є суто геометричною інтерполяцією 
доволі близько розташованих точок, 
і вирішується за допомогою теорії 
сплайнів. Проте наявність величезної 
кількості статей у літературі свідчить 
про певні складнощі, які в першу чергу 
пов’язані з неточностями вимірювання 
положення точок, так званим шумом. 

Справжня робота присвячена 
розв’язанню вузької технічної задачі – 
визначенню безперервної просторової 
лінії осі трубопроводу за дискретними 
точками вимірювань, що зазвичай 
визначаються за допомогою геодезич-
ного внутрішньотрубного снаряду. Гео-
метрична характеристика кривої (кри-
визна) є друга похідна радіус-вектора 
і, як відомо з будівельної механіки, 
пропорційна згинальному моменту в 
разі пружної деформації і деформації 
в загальному випадку. Так, маючи ці 
геометричні величини, ми можемо ро-
бити висновки про додаткові напруги 
або деформації, що діють на ділянці 
трубопроводу. Стосовно пошуку цих ве-

личин відомими є роботи, засновані на 
прямому використанні сенсу похідної 
як різниці приросту функції (коорди-
нати положення точки), що ділиться на 
приріст аргументу (довжина трубопро-
воду) з можливим застосуванням фор-
мального згладжування за допомогою, 
наприклад, рядів Фур’є [1], методом 
статистичного усереднювання [2] або 
методом найменших квадратів за допо-
могою кубічних сплайнів [3].

У той же час в літературі поряд з гео-
метричними методами (сплайнами) 
вже широко використовуються так 
звані «пружинні» (spring) сплайни [4], 
які використовують добре розвинені 
методи будівельної механіки, що дають 
змогу обчислювати переміщення бал-
ки (трубопроводу) за будь-якого заван-
таження. Вирішуючи зворотну задачу, 
тобто задаючи переміщення у деяких 
точках застосування сил, можна об-
числити ці сили і отримати безперервні 
криві, що диференціюються, 4-го по-
рядку. Відхилення δ досягаються шля-
хом введення в точках застосування 
сил пружин деякої податливості. Чим 
податливіше пружина, тим більше 
відхилення δ і більше «згладжування» 
кривої. Цей метод під назвою «енерге-
тичний метод» вперше було запропо-
новано ще в 1969 році [5]. Очевидно, 
назва пояснюється тим, що методи 
опору матеріалів і будівельної механіки 

широко використовують енергетичний 
підхід Мора-Максвелла для вирішення 
статично невизначних балок [6].

На перший погляд викликає зди-
вування той факт, що під час опису 
геометрії трубопроводів не використо-
вуються вказані методи, хоча вони є 
дуже поширеними, і саме за ними вико-
нуються розрахунки трубопроводів на 
міцність і стійкість. Проте в практичному 
використанні виникають такі проблеми:
▪ методи є розвинутими для на-

перед заданої геометрії при малому 
відхиленні переміщень від початко-
вого положення, яким є пряма лінія. 
Облік геометричної нелінійності є 
найбільшою проблемою вирішення за-
вдань будівельної механіки;
▪ не зрозуміло, наскільки точно кри-

ва апроксимації повинна проходити 
біля заданих дискретних точок. Тому 
необхідно обґрунтувати міру точності і 
відповідно до неї обчислити необхідну 
податливість опор;
▪ чисельне розв’язання задачі 

вимагає побудови ефективного ал-
горитму, що забезпечує збіжність 
результатів, оскільки балка на пружній 
основі має власні вирішення вигляду 
e–x/λ і ex/λ , де х – лінійна координата, а λ 
власне число рішення (умовна довжина 
хвилі). 

З одного боку, повна довжина балки 
має бути у сотні разів довшою для не 

Визначення геометрії осьової 
лінії магістрального газопроводу
Розроблено ефективну чисельну процедуру для розрахунку напруженого стану 
магістрального газопроводу за результатами дискретних вимірювань точок його 
осьової лінії

І. В. Ориняк
докт. техн. наук
А. В. Богдан
Інститут проблем 
міцності НАН України
І. В. Лохман
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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впливу граничних умов (вони часто не 
можуть бути правильно сформульовані) 
на рішення, а з іншої – для довгої балки 
виникають проблеми розходження чи-
сельного рішення. 

До цієї задачі ми приступаємо, 
маючи певний досвід вирішення 
завдань деформації прямих і 
криволінійних балок на основі методу 
початкових параметрів [7–9]. Новизна 
пропонованої роботи полягає, перш за 
все, у початковому завданні геометрії 
і обґрунтуванні необхідної точності 
рішення, що досягається.

Використовувані поняття 
і результати

Прямолінійна балка на пружній 
основі

На рис. 1 показано балку і напрями 
основних параметрів, що характеризу-
ють її напружено-деформований стан. 
Послідовно запишемо основні рівняння 
для неї, а саме, геометричне і фізичне 
рівняння, а також рівняння рівноваги 
сил і моментів, і рівняння для реакції 
пружної основи [6]:

(1а)

(1б)

(1в)

(1г)

(1д)

де, W – переміщення точок трубопро-
воду; ψ – кут повороту осі; M – згиналь-
ний момент; EJ – жорсткість січення 
балки, залежна від модуля пружності 
матеріалу E і моменту інерції J; Q – попе-
речна сила; q – розподілена зовнішня 
сила; α – коефіцієнт пружної основи. 
Послідовно диференціюючи рівняння 
(1а), чотири рази отримаємо наступне 
диференційне рівняння:

 

(2а)

де введено позначення:

(2б)

Загальне вирішення рівняння (2а) 
має чотири незалежних функції, дві 
з яких є такими, що розходяться на 
нескінченності. Для мети нашого аналізу 
необхідне рішення, що сходиться. При-
кладемо в точку х

0
=0 зовнішню силу S

0
. 

Тоді через симетрію в безпосередній 

близькості до цієї точки справа діє 
внутрішня сила Q

0
=S

0
/2.

Іншою умовою симетрії є рівність 
нулю кута повороту θ

0
=0. Загаль-

не рішення для правої частини має  
вигляд [6]:

(3а)

(3б)

де, ξ=х/ι. Очевидно, що ι є характер-
ною довжиною, що визначає швидкість 
загасання рішення. Рівняння (3) будуть 
використані нижче для обґрунтування 
точності моделювання просторової 
кривої і її похідних. Зокрема, відзначимо 
таку формулу:

(4)

Відомості з теорії ймовірності
Вважаємо, що положення вхідних 

точок визначається з деякою по-
милкою δ. Нехай випадкова вели-
чина δ розподілена за нормальним 
законом, середнім значенням, що 
характеризується δ, що дорівнює нулю 
і стандартом випадкової величини, що 
дорівнює ρ, тобто густина ймовірності 
ϕ(δ) описується законом Гаусса:

 

(5а)

Підкреслимо, що саме величина ρ є 
головною кількісною характеристикою 
помилки вимірювання положення точ-
ки. Відповідно до відомої теореми теорії 
ймовірності сума ймовірнісних величин:

 (5б)

де, α
i 

– набір констант, що 
описується ймовірнісною величиною, 
яка характеризується середнім зна-
ченням η і стандартом η рівним:

(5в)

Аналіз помилок в моделі 
балки на пружній опорі

Обґрунтування коректності моделі 
балки

Вперше ця модель була запропоно-
вана С. П. Тимошенко в 1916 році для 
моделювання деформації залізничних 
рейок на дискретно розташованих 
шпалах. Виникає питання про межі ви-
користання континуальної моделі для 
дискретних пружних опор залежно від 
відстані між опорами і податливості опо-
ри. Отже, рівняння опори таке:

(6)

Тут ми ввели безрозмірну 
податливість µ. Дискретна модель 
замінюється континуальною таким чи-
ном. Вважаємо, що переміщення балки 
на довжині рівній d являється констан-
тою. Проінтегруємо рівняння (1д) по х від 
0 ≤ х ≤ d, отримаємо:

(7а)

тобто з даного рівняння знаходить-
ся еквівалентна жорсткість пружної 
основи. Прирівнюючи α, знайдене 
з (7а) з врахуванням представлен-
ня для С з (6) зі значенням, знай-
деним з (2б), отримаємо вираз для 
характеристичної довжини l залежно 

Рис. 1. Балка на пружній основі 
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від безрозмірної податливості опори 
та відстані d:

(7б)

Визначимо коректність моделі балки 
на пружній основі залежно від параме-
тра µ.  Перевіримо обґрунтованість та-
ких вимог на прикладі розглянутої вище 
задачі для безкінечної балки, до якої 
прикладено силу S0 (рис. 2). 

У табл. 1 представлено безрозмірні 
значення переміщень w(d/l) і моментів 
M(d/l) в точці x=0 для балки з дис-
кретними опорами, пронормовані 
до відповідних значень для балки на 
пружній підставі, тобто w0=Q0l3/4EJ 
та M0=Q0l/2. Досліджуємо чисельно 
це питання за допомогою програ-
ми «PipeMaster». У табл. 1 наведено 
відповідні значення. Очевидно, що 
вибір µ=1 забезпечує точність моделю-
вання порядку 10 %, а при µ=2 помилка 
не перевищує 2 %.

Аналіз впливу помилки 
вимірювання розташування точок

Вхідні точки вимірювання положення 
однозначно пов’язуємо з точками опор. 
Хай положення точки визначено з по-
милкою δ. Визначимо поняття похибки 
вихідної інформації і оцінимо цю вели-
чину. Одна з основних цілей аналізу – 
оцінити напругу вигину в трубопроводі, 
які пропорційні другій похідній від 
переміщень. Очевидно, що максималь-
но допустима величина відхилення на-
пруги (σ), може використовуватися в 
такому статусі.

Таким чином, нехай помилка 
вимірювання розташування точки 
дорівнює δ. Тоді сумарне переміщення 
точки осі газопроводу w0  і переміщення 
самої опори wsup дорівнює помилці 
вимірювання положення δ:

(8)

Підставимо в це рівняння вирази (4) 
і (6). Це дасть змогу знайти значення 
сили Q0:

(9)

Відповідно до другого рівняння (3а) 
знайдемо величину згинального мо-
менту в кожній точці:

(10а)
де:

(10б)

Розглянемо знову рис. 2. Послідовно 
пронумеруємо точки опор –∞ < i < ∞. 
Для простоти розглянемо значення 
моменту в точці початку координат. 
Очевидно, що значення моменту в 
точці початку координат M0, від збу-
рень в кожній точці j (неточностей 
виміру положення  δj задається фор-
мулою:

(11а)

де Mj,0=e–j/µ(–cos j/µ+sin j/µ) значення 
моменту в точці j при прикладенні збу-
рення в точці початку координат. При 
великому µ значення M0 задаються та-
кою формулою:

(11б)

Очевидно, що середнє значення 
випадкової величини M0 дорівнює 
нулю. Оцінимо дисперсію (її стандарт) 
випадкової величини. За формулою 
(5) маємо:

(12)

Розраховані з допомогою програ-
ми «PipeMaster» [11] значення M0, 
нормовані до значення M0=Q0l/2, 
наведено в табл. 2. Тут же пред-
ставлено безрозмірні значення m

0
, 

приведені до величини √µ. Вибір 
такого нормуючого множника лег-
ко пояснюється тим, що оскільки 
M0 має значення співставні M0 на 
довжині l, тобто фактично врахову-
ють тільки   точок.

В останньому рядку табл. 2 та-
кож наведено значення mexp, які 
отримані чисельним методом 
генерації нормальної ймовірнісної 
величини δ для прямого трубопрово-
ду. Для µ≥2 результати теоретичних 
досліджень добре узгоджуються з  
чисельними.

Оцінимо рівень напружень, що 
викликані цими моментами. Для труби, 
напруга пов’язана із згинальним мо-
ментом:

(13а)

Стандарт відхилення напруги 
дорівнює:

(13б)

Обмежимо величину σ<[σ], де [σ]– 
максимально допустиме значення 
стандарту відхилення напружень. До-
пустиму величину [σ] зручно прийня-
ти як частину від модуля пружності: 
ε=[σ]/E, наприклад, прирівнюючи 
[σ]=20 MПа, а E=2x105 MПа, тоді 
ε=10–4. Таким чином маємо:

(14а)

чи з врахуванням (7б) можемо сфор-
мулювати вимогу до відстані між точка-
ми вимірювання:

(14б)

Формула (14б) дає можливість 
визначити µ:

 (14в)

НАУКА

µ 0,4 0,6 0,8 1 2 3 5 6 8

M/M0 0,562 0,769 0,870 0,909 0,980 0,993 1 1 0,999

w/w0 0,514 0,847 0,988 1,019 1,037 1,038 1,030 1 1

Табл. 1. Вплив відстані між опорами на значення моментів і переміщень в 
точці додатково зосередженої сили

µ 0,6 0,8 1 2 3 4 6 8

M/M0 0,497 0,330 0,408 0,877 1,16 1,370 1,71 1,98

m0 0,641 0,368 0,408 0,620 0,668 0,685 0,697 0,714

 mexp 1,43 1,41 1,27 0,92 0,80 0,76 0,80 1,03

Табл. 2. Стандарт відхилення моменту, зумовленого випадковими неточ-
ностями величин вимірювання положення лінії 
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Алгоритм розв’язання

Плоска задача для первинно 
прямої балки

Основна проблема побудови 
ефективного алгоритму полягає в 
геометричній нелінійності завдання. 
Нелінійність виявляється лише в тому, 
що кути повороту є доволі великими 
і співвідносними з одиницею. Нижче 
пропонується оригінальний алгоритм, 
що дає змогу знайти розв’язання без 
ітерацій.

Нехай шукана розрахункова без-
перервна лінія, яка проходить біля за-
даних точок виміру, має вигляд, пока-
заний на рис. 3. З’єднаємо відрізками 
початкові точки вимірювання. Для 
кожної i-ої елементарної ділянки 
(відрізку), який з’єднує точки i,i+1, 
введемо локальну систему координат 
(x,y), де локальний дотичний вектор 
ti співпадає з напрямком відрізка, 
а довжина кожного елементарного 
відрізка ds≈dx.

Введемо у розгляд базовий кут між 
двома сусідніми відрізками (i–1, i) 
і (i,i+1), що дорівнює sin∆θi

b=t
–1xt

i
. 

Якщо кути ∆θi
b малі, то ∆θi

b=t
–1xt

i
. Та-

ким чином, обов’язковою умовою 
можливості розв’язання задачі є до-
статня близькість точок вимірювання 
положення, що гарантує малість кутів 
між двома сусідніми ділянками. Величи-
на θi

b:

(17)

де θ0
b– початковий базовий кут, що 

приймається, в точці 1.
Таким чином, ми ввели деяке  

базове (початкове) положення 
шуканої лінії, що характеризується 
базовими кутами і базовими поло-
женнями точок осі. Останні прохо-
дять через вхідні точки вимірювання 
положення. Запишемо рівняння 
методу початкових параметрів для 
кожної елементарної ділянки балки 
[8]:

(18а)

(18б)

(18в)

 
(18г)

Для розв’язання задачі рівняння до-
повнюються умовами сполучення у 
межах ділянки, а саме, переміщення, 
моменти і кути дорівнюють один одно-
му. Що стосується сил, то на межі 
ділянки відбувається стрибок сил, який 
визначається умовою (6).

Зауважимо, що відлік кута повороту 
осі ψ проходить від базового кута θi

b, 
відрахунок переміщень проходить та-
кож в локальній (базовій) системі коор-
динат. Суть рівнянь (18) полягає в тому, 
що за відсутності зовнішніх сил (пру-
жинних опор) наша балка прийме по-
ложення ідеальної прямої лінії. Як буде 
показано нижче, рівняння (18) здатні 
описати будь-яку лінію, що повільно 
скривлюється. Під останньою ми 
розумітимемо умову малості кута між 
двома сусідніми відрізками, тобто:

(19)

Очевидно, що умова (19), є додатко-
вою вимогою до близькості розташу-
вання вхідних точок. 

Рівняння необхідно доповнити гра-
ничними умовами. Як було показано 
в роботах [8, 13] вони записуються у 
вигляді:

(20)

Висновки
Чисельна процедура розглядає 

кожну виміряну точку трубопрово-
ду як податливу опору, базується 
на методі початкових параметрів 
і використовує поняття «кута 
невідповідності» між двома сусідніми 
виміряними ділянками трубопрово-
ду.

Крім того, з використанням 
методів теорії ймовірності прове-
дено аналіз, який дає змогу оцінити 
можливість проведення відновлення 
геометрії трубопроводу за отрима-
ними даними вимірів з похибкою, 

розрахувати необхідну податливість 
опор для проведення процедури 
відновлення, а також визначи-
ти точність і коректність кінцевої 
інформації про лінію трубопроводу.

ЛІТЕРАТУРА
1. Hart D., Zulfiqar N., Moore H., 

Swank R. “Digital pigging” as a basis 
for improved pipeline structural integrity 
evaluations // Proceedings of IPC 
2006 International Pipeline Conference 
September 25-29, 2006 Calgary, 
Alberta, Canada.

2. Aue H., Paeper S., Brown B., 
Humphreys M. K., Sutherland J. D. 
High-quality geometry module data 
for pipeline strain analyses // Pigging 
Products and Services Association. 
PPSA Seminar paper (2008).

3. Chyz J. A., Adams J. R. Computation 
of pipeline-bending strains based on 
Geopig measurements// Pipeline Pigging 
and Integrity Monitoring Conference, 
Houston, Texas February 14-17, 1994.

4. Wagner P. H., Luo X, Stelson K. 
A. Smoothing curvature and torsion 
with spring splines// Computer-Aided 
Design 27(8): 615-626, 1995

5. Hosaka M. Modeling of Curves 
and Surfaces in CAD/CAM. New York: 
Springer-Verlag Inc., 1992. – 350 p.

6. Писаренко Г. С. Сопротивление 
материалов / [Писаренко Г. С., Агарев 
В. А., Квитка А. Л. и др.]. – 4-е изд. –К.: 
Вища школа, 1979. – 696 с.

7. Orynyak I. V., Bogdan A. V., Vasylyuk 
V. M. Simulation of the process of drawing 
a pipe through the pipeline with a larger 
diameter // Proceedings of the Biennial 
International Pipeline Conference, 
September 25-29, 2006, Calgary, 
Alberta, Canada. IPC 2, p. 931-942

8. Орыняк И. В., Богдан А. В. Про-
блема больших перемещений под-
земных трубопроводов. Сообщение 
1. Разработка численной процедуры 
// Пробл. прочности. – 2007. – № 3. 
– С. 51–74.   ▪

Рис. 2. Балка на пружній основі 



28 ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | № 3 (87) 2014

НАУКА

Під деградацією поверхні 
розуміють пошкодження 
труб під впливом механічних, 

корозійних і інших чинників, а 
деградація матеріалу передбачає 
погіршення властивостей якщо не всьо-
го об’єму, то сумарного з характерними 
розмірами (наприклад, товщина стінки 
або нижня частина труби). Причиною 
можуть бути як структурно-фазові зміни, 
так і розвиток пошкодженості, при цьо-
му істотна втрата вихідних властивостей 
металу труб ставить під загрозу подаль-
шу безпечну експлуатацію трубопрово-
ду навіть за відсутності макродефектів. 

Основні методи оцінки залишково-
го ресурсу базуються на обліку зміни 
геометричних розмірів елементу 
конструкції в разі загальної корозії ме-
талу, наявності корозійних виразок і 
пітінгів як концентраторів напруги, або 
можливості зародження механічних 
тріщин на найбільш небезпечних 
ділянках і прогнозуванні кінетики їх 
розвитку. Використання ж кінетики 
зміни фізико-механічних властивостей 
в процесі тривалої експлуатації у розра-
хунках ресурсу уточнювало б їх, але не 
змінювало основи. 

Магістральні газопроводи експлуа-
туються в корозійно-активних середо-
вищах, тому під час аналізу деградації 
матеріалів «в об’ємі» слід брати до уваги 
і дію цих середовищ. Оскільки йдеть-

ся не про деградацію поверхні, то слід 
обмежитися агресивним впливом вод-
ню, адсорбованого металом під час 
експлуатації і здатним дифундувати на 
глибини, порівняно з характерними 
розмірами елементів конструкції.

Відомо, що водень, в загальному ви-
падку, полегшує руйнування металів, 
але в нашому випадку мова йде про 
можливе прискорення ним стадії 
деградації матеріалу. 

Важливу роль у розвитку корозійних 
процесів і процесів наводнення металу 
грає біологічний чинник. Від дії бактерій 
циклу сірки, домінуючу роль серед 
яких займають найбільш агресивні 
сульфатопоновлюючі бактерії (СПБ), 
відбувається руйнування матеріалу 
конструкцій трубопроводів. Біохімічні 
властивості і висока гідрогеназна 
активність СПБ дає змогу залучати до 
біохімічного циклу сірі інертні сульфати 
і відновлювати їх до сірководню [1–3]:

SO
4

2-+H2 →H
2
S,

(1)
біогена сульфатредукція з утворен-

ням продуктів корозії згідної реакції:

4Fe2+ + SO
4

2- + 4H
2
O →

→ FeS + 3Fe(OH)
2
 + 2OH-,

                                   (2)
викликає утворення корозійних ви-
разок (рис. 1) і пошкодження металу у 

вигляді каверн або пітінгів; СПБ утворю-
ють колонії, викликаючи звуження ро-
бочого перетину трубопроводу (рис. 2).

В основному, стимулювання 
корозійних процесів зв’язане не 
стільки з безпосередньою участю 
СПБ в електрохімічних реакціях 
корозії, скільки з впливом продуктів 
метаболізму цих бактерій – сірководню 
і сульфіду заліза на кінетику електрод-
них процесів корозії.

 Встановлення наводнюючої здатності 
газу, що транспортується. Візуальним 
обстеженням внутрішньої поверхні 
експлуатованої труби Х52 виявлено, 
що нижня частина труби сильніше по-

Корозійно-воднева деградація 
газотранспортних систем
Більшість магістральних газопроводів за сумарною довжиною експлуатуються 
понад розрахунковий термін, а обґрунтування можливості їхньої подальшої 
експлуатації має важливе стратегічне і економічне значення. Одним з 
принципових чинників, які необхідно брати до уваги під час діагностування 
технічного стану трубопроводів, є можлива корозійно-воднева деградація

Є. І. Крижанівський
докт. техн. наук
ІФНТУНГ
Г. М. Никифорчин
докт. техн. наук 
ФМІ ім. В.Г. Карпенко НАНУ

Рис. 1. Утворення корозійних 
виразок, заповнених продуктами 
корозії, у результаті дії 
сульфатопоновлюючих бактерій 
на сталевий трубопровід
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шкоджена корозією порівняно з верх-
ньою ділянкою. Тому, якщо допускати 
пов’язане з цим наводнювання металу, 
можна чекати інтенсивнішої деградації 
властивостей сталей саме на цій ділянці 
труби.

Для підтвердження цього припу-
щення про можливе наводнювання 
стінки труби проведено електрохімічні 
дослідження цієї сталі в модельно-
му розчині водного конденсату з 
різними його модифікаціями, щоб 
з’ясувати механізм катодної реакції 
електрохімічного процесу [4]. Встанов-
лено, що він лімітується відновленням 
переважно іонів-гідрокарбонату згідно 
з реакцією: 

2HCO
3–

 + 2e– = H
2
 + 2CO

3
2–,

                                            (3)
тобто з виділенням водню, що створює 
умови для наводнення металу і, отже, 
його деградації унаслідок вже спільної 
дії механічного навантаження і середо-
вища, що транспортується.

Закономірності деградації 
властивостей сталей 

Порівнювали стан металу труб у 
вихідному стані (труби запасу) і після 
експлуатації впродовж 28–40 років. 
Досліджували властивості мета-
лу не лише у вихідному стані і після 
експлуатації, але і виділяли нижні і 
верхні ділянки експлуатованої тру-
би, а також шари металу, розміщені 
ближче до зовнішньої або внутрішньої 
поверхні.

Дослідження вітчизняних сталей 
(17Г1С) і зарубіжних (API 5l Х52, надалі 
умовно Х52 для вихідного стану і Х52-
12, Х52-10 для експлуатованих труб з 
товщиною стінки відповідно 12 і 10 мм) 
газопроводів показали низку ефектів 
зміни фізико-механічніх властивостей 
після їх тривалої експлуатації порівняно 
з властивостями металу труб резервно-
го запасу.

Так, унаслідок тривалої експлуатації 
знижуються міцність, твердість (HRB) і 
відносне звуження ψ трубних сталей, на 
діаграмах розтягування з’являється по-
личка текучості, при цьому збільшується 
коефіцієнт деформаційного зміцнення 
n (див. таблицю).

Твердість нижніх ділянок експлуа-
тованих сталей менша порівняно з 
верхніми ділянками

Унаслідок експлуатації труб змен-

шуються також характеристики опору 
сталі крихкому руйнуванню – ударна 
в’язкість KCV і тріщиностійкість (критич-
не значення J– інтегралу J

0,2
, для 0,2 мм 

приросту тріщини).
Опір крихкому руйнуванню металу 

запасної труби чітко корелюється з 
його твердістю: твердішому матеріалу 
від зовнішньої поверхні властива мен-
ша ударна в’язкість. Експлуатований 
матеріал має іншу залежність: KCV і J

0,2
 

матеріалу від зовнішньої поверхні труби 
вище, ніж від внутрішньої, що вказує на 
сильнішу деградацію металу в останньо-
му випадку.

Зниження температури випробу-
вань дещо зменшує (на 15–20 %) 
ударну в’язкість сталі X52 у вихідному 
стані, причому завдяки складовій по-
ширення тріщини в загальній енергії 
деформації і руйнування. У той же час 
низькотемпературна ударна в’язкість 
експлуатованої сталі втричі менша, ніж 
для не експлуатованої, а складова по-
ширення тріщини – у чотири рази.

Було проведено випробування на 
корозійне розтріскування гладких 
зразків і зразків із заздалегідь ство-
реними тріщинами в середовищі, 
яке моделювало водний конденсат 
усередині газопроводу. Деякі експери-
менти супроводжувала помірна катодна 
поляризація (0,1 A/м2), яка відображала 
можливе наводнення труб у результаті 
катодного захисту трубопроводу.

Випробування гладких зразків не 
виявили чутливості сталі у всіх станах 
до корозійного розтріскування при 
потенціалі корозії. 

Також було встановлено, що 
максимальний опір корозійному 

розтріскуванню властивий сталі у 
вихідному стані. 

Це означає, що деградація стану 
сталей трубопроводів відбивається по-
ряд з істотним зменшенням ударної 
в’язкості і тріщиностійкості ще і зни-
женням опору корозійному і водневому 
розтріскуванню. 

Крім того, можна вважати, що саме 
параметри механіки руйнування, як 
чутливі показники опору крихкому руй-
нуванню, чутливі і до експлуатаційної 
деградації сталей.

Відзначимо, що проявлену ви-
соку чутливість до водневого 
розтріскування металу довготривалої 
експлуатації, слід враховувати і під 
час використання електрохімічного 
захисту трубопроводів. Адже відомо, 
що такий вид захисту слід використо-
вувати стосовно високоміцних сталей 
з особливою обережністю, оскільки 
у разі наводнення металу катодною 
поляризацією можливе водневе 
розтріскування труби.   ▪

Марка 
сталі

Тривалість 
експл., 
років

Ділянка 
труби

σ0,2, 
МПа

σB, 
МПа HRB ψ, % δ, % n KCV, 

Дж/см2
J0.2, 

кН/м

X52 0 – 355 475 90 72,9 22,7 0,59 350 412

X52-12

30

низ 268 451 75 64,4 20,8
0,74

189
127

верх 255 460 77 62,5 22,9 182

X52-10
низ 362 536 81 54,6 29,7

0,82
173

79
верх 335 538 84 55,0 28,8 <145*

17Г1С

0 378 595 90/95 79,0 20,2 0,58 206/194 322

28 403 590 86/86 68,2 20,5 - 165/169 -

29 345 547 87/89 71,1 19,6 0,76 138 -

31 419 574 78/81 73,8 21,8 - 115/133 175/242

38 357 520 78/79 73,1 25,4 0,97 154 -

40 302 515 79/80 69,2 26,3 0,75 125 -

Примітка: у чисельнику – характеристики металу ближче  до внутрішньої поверхні, в знаменнику – до зовнішньої; 
* зразки не руйнувалися через розшарування у напрямі осі труби

Механічні властивості сталей магістральних газопроводів

Рис. 2. Звуження робочого 
перетину трубопроводу колоніями 
сульфатопоновлювальних бактерій
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Сегодня уже никто не отрицает 
тот факт, что благодаря новым 
технологиям мы можем произ-

водить больше и быстрее. В последние 
годы многие компании занимаются 
внедрением передовых технологий. Ка-
кими бы они ни были, их основная за-
дача остается неизменной ‒ повышение 
эффективности производства. При этом 
следует отметить, что грамотное и соот-
ветствующее специфике организации 
техническое решение гарантирует успех 
в достижении желаемых результатов. 

С 2007 года мы начали внедрять 
новые технологии в наше производ-
ство, перевооружая материально-
техническую базу и постепенно имплан-
тируя автоматизированные системы в 
управление технологическими процес-
сами, дабы повысить эффективность 
работы ООО «Грузинская газотранспорт-
ная компания», так как в нынешнее 
время практически любая отрасль про-
мышленности нуждается в автоматиза-
ции, начиная с организации электрон-
ного документооборота в компании и 
заканчивая полной компьютеризацией 
всех технологических процессов. 

С целью автоматизации производ-
ства совместили деятельность не-
скольких служб в единый программный 
комплекс, которым на сегодняшний 
день они пользуются службы посред-
ством локальной сети, но с различным 
уровнем доступа и с высокой степенью 
защиты. Исходя из специфики нашей 

основной деятельности, что подразуме-
вает транспортировку газа по трубопро-
воду, но с меньшими потерями, главной 
целью разработки и внедрения систе-
мы являлась снижение потерь газа при 
транспортировке путем улучшения уче-
та и повышения степени прозрачности 
работы технических служб. В первую 
очередь была создана основная часть 
нашего программного продукта, единая 
электронная база данных, которая со-
четает в себе техническую информацию 
и параметры магистральных трубопро-
водов, а также узлов учета количества 
газа. С помощью специального про-
граммного обеспечения, минуя челове-
ческий фактор, информация c электрон-
ных измерительных приборов, которые 

установлены на магистральных трубо-
проводах и в ГРС, в автоматическом 
режиме поступают в базу данных по 
каналам сотовой связи.

В базе данных происходит сбор таких 
параметров с узлов учета, как внутрен-
няя конфигурация измерительных при-
боров учета количества газа (в случае 
измерения количества газа по пере-
паду давления на сужающем устрой-
стве: диаметр ИТ; диаметр диафрагмы; 
значение отсечки перепада давления; 
базовая плотность газа, внесенная в 
измерительное устройство; шерохо-
ватость прямолинейного измеритель-
ного участка; количество импульсов, 
формируемое счетчиком газа на 1м3; 
выбранный вариант вычисления  

ОБМІН ДОСВІДОМ

Внедрение новых технологий в 
газотранспортную отрасль Грузии
Рассмотрено опыт внедрения в ООО «Грузинская газотранспортная компания» 
современных систем автоматизации производства

И. Ш. Окрошидзе
ООО «Грузинская 
газотранспортная компания»

Рис. 1.  Окно разработанного программного продукта
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объема, приведенного к стандартным 
условиям; показатели состава природ-
ного газа; состояние внутренних бата-
реек газовых счетчиков и корректоров 
объема и т. д.) и выдается в виде отчета. 
Для каждого узла учета система дает 
оповещение в случае несанкциониро-
ванных изменений параметров вну-
тренней конфигурации измерительных 
приборов учета газа, а также отклоне-
ние от нормы показателей датчиков 
температуры и давления газовых счет-
чиков, что весьма существенно при пра-
вильном учете расхода газа.

Имея данные со всех контрольно-
измерительных приборов учета рас-
хода газа, программное обеспечение в 
указанном интервале времени выдает 
любую ежечасовую и ежесуточную ин-
формацию, связанную с учетом расхода 
газа для каждого потребителя. 

На рис. 1 – одно из окон программ-
ного продукта. В столбиках справа 
налево указаны следующие данные: 
наименования потребителей, в случае 
измерения количества газа по перепа-
ду давления на сужающем устройстве, 
время наработки измерительного при-
бора учета количества газа в течении 
суток, значение перепада давления ∆P 
(K

pa
) на диафрагме, и для всех видов 

учета количества газа, P (K
pa

) значение 
давления и T (C°) температуры газа на 
узле учета, некорректированный V и V

k
 

корректированный объем расхода газа 
по реальной плотности. Реальная плот-
ность газа в программное обеспечение 
поступает с плотномеров и хроматогра-
фов, установленных на магистральных 
трубопроводах.

На основе имеющейся информации 
программный продукт выдает любые 
графические отчеты, связанные с уче-
том газа: как по суточным, так и по ча-
совым распечаткам для каждого потре-
бителя, а также сведения о плотностях 
газа по участкам трубопровода. 

Исходя из статистики в програм-
ме производятся соответствующие 
расчеты: насколько установленный 
счетчик газа по типоразмеру и ис-
полнению корпуса по давлению под-
ходит к выбранному узлу учета, затем 
выдается соответствующий отчет. В 
программный комплекс встроена 
математическая модель ГОСТ 8.586-
2005 («Измерение расхода и количе-
ства жидкостей и газов с помощью 
стандартных сужающих устройств») 
и выдается отдельным отчетом срав-

нение значений расхода реального и 
идеального узлов учета количества 
газа. 

Указанная система выдает информа-
цию потребления объема газа по всей 
территории Грузии, в частности, по го-
родам, регионам (областям) и по типу 
деятельности потребителей. С помощью 
специального алгоритма, по контракт-
ному часу подсчитывается количество 
газа в трубопроводе и на основе полу-
ченных данных программа ежедневно 
считает потери газа в системе, выдавая 
соответствующий отчет. По окончании 
каждого месяца в автоматическом 
режиме генерируются акты приема-
передачи израсходованного газа для 
каждого потребителя за минувший ме-
сяц, а также технический баланс газа 
по стране в целом.

Все данные архивируются, и задав 
нужную дату (год, день и время), можно 
проследить соответствующую ситуацию 
на трубопроводе. Диспетчер может вне-
сти в свойства магистральных вентилей 
степень герметичности, дату обслужи-
вания и т. д., а также по каналам связи 
осуществить дистанционное управле-
ние вентилями с этой же программы. 
Исполнив заданную команду  диспет-
черской службы, т. е. команду открыть 
или закрыть, вентиль через специаль-
ное цифровое устройство посылает в 
систему информацию по обратной свя-
зи об исполнении задания, что соответ-
ственно отображается на графическом 
дисплее. 

В дальнейшем планируем управлять 
магистральными узлами редуцирова-
ния давления с того же графического 
дисплея.

Снабдив обходчиков трубопрово-
да GSM/GRRS трекерами, появилась 
возможность в реальном времени по-
лучать информацию о поврежденных 
участках на магистральных трубопро-
водах. С места, где обнаружена утечка, 
обходчик посылает сигнал с GSM/GRRS 
трекера, в результате чего, открывая 
один из подразделов указанного про-
граммного комплекса, можно увидеть 
поврежденные участки магистрали на 
карте, что дает возможность своевре-
менно принять меры по устранению не-
поладок на трубопроводе. 

Внедрение описанной выше новой 
технологии повысило эффективность 
работы наших технических служб, сде-
лало управление газовой системой бо-
лее мобильной, ускорило сбор нужной 
информации и ее анализа, и что глав-
ное в системе снизились потери газа. 

На сегодняшний день потери газа в 
ООО «Грузинская газотранспортная ком-
пания» составляют менее 0,5% от пол-
ного объема транспортируемого газа.   ▪

Рис. 2. Отчет о транспортировке природного газа прямому потребителю

На рисунке: Использование 
солнечной батареи как источника 
автономного энергоснабжения 
газораспределительной станции

belyavskiy-ml
Выделение
0.4
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Для придания запаха газу, по-
даваемому потребителю, с 
целью своевременного обна-

ружения по запаху его утечек в соответ-
ствии с требованиями [1] производится 
одоризация газа в специальных уста-
новках – одоризаторах. 

В настоящее время, согласно тре-
бованиям действующих нормативно-
технических документов (НТД), на 
объектах Общества производится 
планомерная замена одоризаторов с 
ручным режимом дозирования (ручных 
«капельниц») на установки с автомати-
ческим дозированием. 

Эти системы осуществляют одори-
зацию газа пропорционально расходу, 
контролируют массовый расход одоран-
та, вычисляют его концентрацию в газе 
и имеют защиту на случай бесконтроль-
ного залива одорантом трубопровода и 
отсутствия подачи одоранта. 

Перед пуском в эксплуатацию 
одоризационных установок после 
окончания строительно-монтажных 

работ необходимо выполнить пуско-
наладочные работы (ПНР) с состав-
лением соответствующих актов. По  
действующим инструкциям ПНР выпол-
няются на оборудовании, заправленном 
одорантом. Процесс подготовки газа на 
газораспределительной станции (ГРС) 
является герметичным, что исключает 
непосредственный контроль за резуль-
татом наладочных работ. Латентный 
период от момента ввода порции одо-
ранта до момента определения концен-
трации одоранта в газе может достигать 
10–12 ч для каждого теста. В целом на 
комплекс ПНР одной одоризационной 
установки требуется несколько рабочих  
дней. 

Кроме того, одорант является токсич-
ным веществом 2-го класса опасности, 
предельно допустимая концентрация 
(ПДК) в пересчете на углерод составля-
ет 1 мг/м3 [2]. 

При работе с одорантом необходимо 
соблюдать специальные требования 
[3]: 

▪ работать разрешается только в про-
тивогазах, резиновых сапогах и рукави-
цах и в прорезиненных фартуках; 
▪ транспортировать и хранить одорант 

разрешается в герметично закрытой 
таре; 
▪ запрещается сбрасывать одорант 

или его пары в окружающую среду без 
нейтрализации. 

Одорант является дурнопахнущим ве-
ществом, попадание его на одежду при-
водит к ее утрате. 

Одоризационная установка имеет 
разветвленную систему трубопроводов, 
множество исполнительных устройств и 
контролирующих датчиков, которые для 
проверки в процессе пусконаладочных 
работ заполняются рабочей жидкостью 
‒ одорантом. 

В процессе ПНР возникает необходи-
мость опорожнения части трубопрово-
дов и емкостей, проведения промывки 
и очистки внутренних полостей, а также 
замены приборов и механизмов. 

Для получения настроечных данных 

Реагент для выполнения 
пусконаладочных работ 
автоматизированных 
систем одоризации
Рассмотрена методика выполнения пусконаладочных работ автоматизированных 
систем одоризации с применением керосина в качестве рабочего тела, которая 
прошла открытую эксплуатацию (апробирование) на производственных 
площадках ООО «Газпром трансгаз Ухта»

С. Л. Сычев
В. А. Мельников
Л. Н. Рычкова
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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требуется проведение большого коли-
чества тестовых прогонок системы с за-
правленным рабочим телом. 

При этом необходимо решить следую-
щие вопросы: 
▪ способ нейтрализации и место ути-

лизации одоранта, слитого в процессе 
производства работ; 
▪ обеспечение точного соблюдения 

требований к нормам одоризации газа 
поставляемого потребителю. 

Специалистами Инженерно-техни-
ческого центра ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» предложено в качестве рабочего 
тела при выполнении ПНР на установ-
ках одоризации газа применять керо-
син, который менее агрессивен и легко 
утилизируется по окончании наладоч-
ных работ, а также может быть исполь-
зован повторно. Для проведения ПНР 
на одной одоризационной установке 
требуется от 2 до 5 л керосина.

Сравнительная характеристика 
свойств керосина и одоранта приведе-
на в таблице. 

Специалистами ИТЦ разработана 
методика выполнения работ с при-
менением керосина в качестве ра-
бочего тела, которая прошла откры-
тую эксплуатацию (апробирование) в 
Юбилейном и Шекснинском линейно-
производственных управлениях маги-
стральных газопроводов (ЛПУ МГ) при 
производстве ПНР на узлах одоризации 
газа типа БОЭ и «Флоутек ТМ Д». 

На ГРС собственных нужд Юбилей-
ного ЛПУ МГ системы одоризации БОЭ 
были смонтированы после длительного 
(более одного года) хранения на складе, 
в результате чего произошло окисление 
рабочих поверхностей исполнительных 
и контролирующих механизмов. 

При производстве ПНР специалиста-
ми ИТЦ совместно с представителями 
линейно-эксплуатационной службы 
(ЛЭС) Юбилейного ЛПУ МГ выполнены 
следующие работы: 
▪ промывка керосином трубопрово-

дов и емкостей от механических загряз-
нений и снятие ржавчины; 
▪ проверка работоспособности си-

стем дозирования; 
▪ калибровка дозирующего клапана 

для получения характеристики объема 
выдаваемой дозы в зависимости от 
уставок исполнительного механизма. 

На первоначальном этапе работ про-
дувка трубопроводов оказалась не-
возможна ввиду наличия в них пробок 
грязи и ржавчины (даже при давлении 

0,5 МПа трубопровод не продувался). 
Только после четырехчасовой «выдерж-
ки» трубопровода в керосине грязевые 
пробки были удалены механической 
очисткой. 

В дальнейшем выявилась неработо-
способность поплавкового сигнализа-
тора уровня (после заливки керосина 
поплавок не всплыл). Потребовалось 
произвести разборку уровнемера и осу-
ществить очистку внутренней поверхно-
сти поплавка от ржавчины. 

Согласно «Рекомендациям по прове-
дению пусконаладочных работ систем 
одоризации газа» (далее – «Рекомен-
дации») калибровка количественных 
характеристик дозирующего клапана 
осуществлялась посредством замера 
объема керосина, вылитого из выход-
ного трубопровода в размерную про-
бирку за 10 срабатываний клапана. 

Таким образом, в течение двух рабо-
чих дней одоризационная установка из 
неработоспособного состояния приве-
дена в действие. После выполнения на-
ладочных работ керосин возвращен на 
склад, система заполнена одорантом и 
в настоящее время успешно эксплуати-
руется. 

Благодаря данному опыту, работы по 
тестированию одоризационной уста-
новки «Флоутек ТМ Д» на ГРС-3 «Черепо-
вец» Шекснинского ЛПУ МГ проведены 

в течение одного дня. Применение ке-
росина, закачанного ручным насосом 
в расходную емкость, позволило без су-
щественных затрат оттестировать весь 
комплекс, состоящий из четырех дози-
рующих насосов и подпорного электро-
магнитного клапана. 

После апробирования, «Рекоменда-
ции» были утверждены главным инже-
нером ООО «Газпром трансгаз Ухта»  и 
разосланы по филиалам Общества для 
исполнения. 

На объектах Общества согласно «Ре-
комендациям» проведены пускона-
ладочные работы систем одоризации 
газа типа ОДДК-02 на ГРС «Глебовское», 
«Ленинский Путь», «Скнятиново», «Пе-
тровск», «Переславль». Работы на пяти 
ГРС выполнены в течение одной рабочей  
недели.

Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что применение керосина в ка-
честве рабочего тела при выполнении 
пусконаладочных работ на установках 
одоризации газа позволило: 
▪ улучшить условия труда; 
▪ снизить экологическую нагрузку на 

окружающую среду; 
▪ значительно сократить трудозатра-

ты на ПНР; 
▪ обеспечить требуемую точность одо-

ризации. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. ГОСТ 5542-87. Газы горючие 

природные для промышленного и 
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допустимые концентрации (ПДК) вред-
ных веществ в воздухе рабочей зоны. 
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по технической эксплуатации газора-
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Физико-химические свойства
Наименование вещества

Одорант Керосин

Класс опасности по степени 
воздействия на организм 

человека по ГОСТ 12.1.007-76
Относится к токсичным веществам (приложение 2 к ФЗ-
116 от 21.07.97). Класс II – вещества высокоопасные Класс IV – вещества малоопасные

Величина ПДК, мг/м3 в 
пересчете на углерод 1 300

Плотность, г/см3 В среднем 0,79 0,78-0,85

Опасность воздействия
В зависимости от количества воздействующего на 
человека одоранта и индивидуальных особенностей 
организма возможны: паралич, остановка дыхания, 

смерть

Если концентрация паров во вдыхаемом 
воздухе невелика, наблюдается 

головокружение, эйфория, 
переходящая в сонливость и т.д.

Сравнительная характеристика свойств одоранта и керосина

Предложено 
использовать 
керосин в качестве 
рабочего тела 
при выполнении 
пусконаладочных 
работ на установках 
одоризации газа
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Майбутнє паливно-енергетичного 
комплексу очима молодих
14–16 травня 2014 року в Івано-Франківському національному технічному  
університеті нафти і газу під егідою студентського відділення SPE (в перекладі 
з англ. «Товариство нафтогазових інженерів») відбувся захід під назвою 
«Міжнародний паливний конгрес»

О. М. Сусак
канд. техн. наук ІФНТУНГ

Проведений захід мав на меті 
обмін досвідом та знаннями 
між студентами, науковцями 

та працівниками паливно-енергетичної 
галузі шляхом представлення 
результатів своїх наукових робіт та 
проектів у вигляді презентацій та 
постерів.

Відвідати конгрес спочатку зголоси-
лись студенти з понад 30 університетів 
нашої країни та зарубіжжя, проте зва-
жаючи на сумнозвісні події в Україні, у 
конгресі взяли участь студенти із таких 
університетів: Каїрський університет 
(Єгипет), Варшавський економічний 
університет (Польща), Краківська 
гірничо-металургійна академія ім. С. Ста-
шица (Польща) та Дніпропетровський 
національний гірничий університет 
(Україна). Загалом у роботі заходу взяли 
участь близько сорока делегатів.

Те, що чекало на гостей та учасників в 
університеті, стало для них справжньою 
несподіванкою: спершу біля централь-
ного корпусу під наглядом студента-
нафтовика в робочій формі символічно 
запрацював верстат-гойдалка, після 
чого за давньою українською традицією 
відбулася зустріч з хлібом-сіллю, які мав 
змогу скуштувати кожен з учасників 
конгресу. 

Із привітаннями та напутнім словом 
до гостей та учасників Міжнародного 

паливного конгресу звернули-
ся: ректор університету – проф. 
Крижанівський Є. І., проректор з 
наукової роботи університету – проф. 
Карпаш О. М., декан газонафтопро-
мислового факультету – проф. Витязь 
О. Ю. та координатор студентського 
відділення SPE при ІФНТУНГ – проф. 
Кондрат О. Р.

До розгляду було прийнято пи-
тання науково-технічного розвитку 
енергетичної галузі, запроваджен-
ня нових технологій буріння, видобу-

вання, транспортування і зберігання 
вуглеводнів та їх ощадного використан-
ня; делегати та науковці університету 
презентувати свої проекти, наукові 
роботи та розробки, велася активна 
дискусія.

У рамках конгресу було передбачено 
проведення двох круглих столів на теми: 
«Створення професійної секції SPE в 
Україні» та «Нетрадиційні родовища при-
родних газів. Енергобезпека України». 
На першому з них було обговорено 
першочергові практичні кроки щодо 

На знімку:  Учасник конференції доповідає результати своєї 
науково-дослідної роботи
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заснування професійної секції SPE в 
Україні, обрано тимчасове керівництво 
на чолі із Сусаком О.М. і дано доручення: 
впродовж тижня з дня завершення кон-
гресу сформувати пакет документів для 
подання в центральний офіс SPE з ме-
тою проходження подальшої процедури 
реєстрації. На другому було прослухано 
презентації науковців університету і, 
як результат, складено план здобуття 
газової незалежності України.

У період круглого столу Мохамед Та-
рек (студент Каїрського університету) 
зробив презентацію щодо діяльності та 
отриманих результатів роботи Каїрської 
секції, яка була заснована в Єгипті ще 
в 1976 році, а також надав практичні 
поради щодо розвитку цього сектору в 
Україні. 

Протягом двох днів заходу студен-
ти презентували свої наукові робо-
ти, представляли звіти про діяльність 
відділень SPE та Oikos, до яких вони 
належать, обмінюючись досвідом з ме-
тою майбутньої співпраці. Конгрес був 
ефективним, оскільки проведено низку 
обговорень та дискусій між студента-
ми нафтовиками з SPE та студентами 
економістами з Oikos. Зокрема зробле-
но висновки, що подальші нафтогазові 
проекти повинні складатися за участю 
спеціалістів вищезгаданих організацій. 
Досягнуті домовленості щодо обміну 
студентів шляхом проходження стажу-
вання в інших країнах.

Наукова частина заходу завершу-
валася церемонією нагородження 
учасників і переможців у різних секціях 
пам’ятними грамотами та кубками з ло-
готипом “International Fuel Congress”.

На третій день організаційний комітет 
конгресу за сприяння університету за-
безпечив екскурсію мальовничими 
Карпатами. Всі учасники мали змогу 
переконатися у бурхливості водоспаду 
Пробій (м. Яремче) та купити сувенірів 
на гуцульському ринку. Наступним 
пунктом екскурсії став гірськолижний 
курорт Буковель зі своїми красивими 
схилами, звідки було видно найвищі 
вершини українських Карпат. 

Можливості професійного 
розвитку з SPE

Товариство нафтогазових інженерів 
SPE (з англ. Society of Petroleum 
Engineers) це міжнародне об’єднання 
вчених, інженерів, менеджерів, спеці-
алістів і студентів, кожен з яких має 
причетність до нафтогазової галузі. Нині  

спільнота налічує більше 125 тис заре-
єстрованих членів із 135 країн світу, 
які в свою чергу поділяються на 190 
професійних секцій СПЕ та 295 сту-
дентських відділень СПЕ. 

Місія SPE – накопичення, розпов-
сюдження та обмін знаннями задля 
підвищення технічної та професійної 
компетентності спеціалістів нафто-
газової галузі. 

SPE – визнане у всьому світі джере-
ло нафтогазової інформації, яке надає 
можливість підписки на періодичні ви-
дання (“Journal of Petroleum Technology”, 
“Oil and Gas Facilities”, etc.), доступ до 
електронної бібліотеки One Petro (iз 
більш ніж 130 тисячами наукових ста-
тей), участь у роботі спеціалізованих 
груп, форумах і т.п. SPE – це можливість 
бути учасниками міжнародних 
конференцій, лекцій, семінарів, ви-
ставок, зустрітись та поспілкуватись 
з провідними працівниками галузі з 
різних куточків світу. Заходи SPE – це 
чудова нагода для обміну інформацією, 
налагодження майбутньої співпраці 
та ознайомлення з результатами 
діяльності роботи передових нафтогазо-
вих компаній.

Нині при ІФНТУНГ функціонує сту-
дентське відділення SPE, яке є доволі 
молодим порівняно з іншими (створене 
у 2010 році). Студенти-члени SPE займа-
ються організацією різних заходів на-
фтогазового профілю та беруть участь 
у міжнародних конференціях по всьо-
му світу, представляючи результати 
своїх наукових робіт та виборюючи 
нагороди перед багатонаціональними 
аудиторіями.

Вагомим кроком у розвитку нафто-
газової галузі України стане створення 

професійного відділення, яке скла-
датиметься з провідних фахівців усіх 
ланок галузі для того, щоб вирішувати 
актуальні питання, оцінювати пер-
спективи та складати план розвит-
ку нафтогазової галузі України на 
майбутнє та в кінцевому результаті для 
свого власного розвитку. Сьогодні такі 
професійні відділення функціонують у 
Лондоні, Кракові, Москві, Техасі, Астані 
та інших великих містах світу.

Зареєструвавшись в SPE, ви 
отримаєте нагоду бути як у команді 
професіоналів, які генерують ідеї, 
організовують різні заходи, так і розви-
ватись самостійно, користуючись усіма 
перевагами й вигодами спільноти. 

Ми повинні докласти максимум зу-
силь, об’єднавши наші сили задля до-
сягнення високих цілей, адже тільки 
разом зможемо досягти великих успіхів.

Оскільки програми розвитку SPE є 
необхідними для нафтогазової галузі 
України, такий захід буде проводи-
тись щороку, саме у зимовий час, зад-
ля поєднання днів роботи конгресу з 
відпочинком на гірськолижному курорті 
«Буковель».   ▪

На знімку:  Проректор ІФНТУНГ 
Олег Дзьоба вручає диплом 
учасника конференції

На знімку:  Учасники конференції в Івано-Франківському національному 
технічному університеті нафти і газу
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Газотранспортна мережа України 
в системі газопостачання Європи
Розглянуто історію розвитку газової промисловості України та її роль в системі 
газопостачання Європи

З. П. Осінчук 
канд. техн. наук
Українська нафтогазова 
академія

Як відомо [1], перші в Україні 
газопроводи було про-
кладено у 1912 році для 

подачі попутного газу Бориславсь-
кого нафтового родовища до про-
мислових споживачів у Бориславі 
та Дрогобичі. З відкриттям першого 
на території України Дашавського 
газового родовища, було побудова-
но газопровід довжиною 14 км до 
м. Стрий, промислову експлуатацію 
якого розпочали у 1924 р. У цьому 
ж році газопровід «Дашава – Стрий» 
було продовжено до Дрогобича, а в 
наступному році до Стебника. У 1927 
році прокладено другу нитку газо-
проводу «Дашава – Стрий», а через 
рік – другу нитку газопроводу «Да-
шава – Стрий – Дрогобич» довжи-
ною 40 км. У 1929 році побудовано 
газопровід «Дашава – Миколаїв – 
Львів» довжиною 82 км. Це був чи 
не найбільший газопровід у Європі, 
побудований на досить високому 
технічному рівні, а м. Львів стало 
першим серед великих міст конти-
ненту, яке користувалось природним 
газом.

У Західному Прикарпатті перший 
газопровід високого тиску було про-
кладено у 1916 році від газового 
родовища Ящев до нафтоперероб-
ного заводу в Єдлічах, у 1917 році 
його продовжили до електростанції 

в Менцінці, а потім до нафтопере-
робного заводу в м. Кросно. Загаль-
на довжина газопроводу становила 
11,6 км. Згодом було побудовано 
газопроводи  «Розтоки – Мосціци» 
довжиною 71 км, «Гурки – Санок», 
реалізовано основну частину про-
екту газопровідної мережі «Розтоки 
– Люб’єня» [2].

Відкриття нових родовищ та ріст 
потреб у газі сприяли тому, що на 
кінець 30 років минулого століття 
як у Східному Прикарпатті (територія 
сучасної України), так і в Західному 
Прикарпатті (територія Польщі) було 
створено локальні газотранспортні 
мережі високого тиску, якими газ 
подавався до місцевих споживачів. 
Загальна їх довжина перевищува-
ла відповідно 300 та 500 км. При-

родно, що розроблялись проекти як 
щодо об’єднання згаданих локаль-
них систем [3], так і прокладання 
магістральних газопроводів для 
забезпечення газом віддалених 
споживачів.

У 1942 рр. під час німецької 
окупації було побудовано газопровід 
«Опари – Самбір – Перемишль – 
Стальова Воля» довжиною 210 км 
і діаметром 300 мм, який об’єднав 
локальні системи газопроводів При-
карпаття. Природний газ по цьому 
газопроводу з Опарського родови-
ща подавався до серпня 1944 року, 
коли газопровід опинився в зоні 
бойових дій.

Після звільнення Прикарпаття 
від німецької окупації, відновлення 
інфраструктури як на території 
України, так і на території Польщі, 
відповідно до міжурядових домовле-
ностей, на початку 1945 року було 
поновлено подачу газу по газопро-
воду «Опари – Самбір – Перемишль 
– Стальова Воля». Протягом 1945 
року до Польщі було поставлено 76 
млн м3 українського газу. Це були 
перші в Європі і, можливо, у світі 
міждержавні передачі природного 
газу. Про останнє можуть свідчити 
відсутність природного газу як  
статті зовнішньоекономічної торгівлі 
зарубіжних країн у 1945–1950 рр. 

Перший газопровід 
високого тиску 
було прокладено на 
Прикарпатті у 1916 
році від газового 
родовища Ящев до 
нафтопереробного 
заводу в Єдлічах
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[4], а також інформація [5] про спо-
рудження першого газопроводу для 
забезпечення  значних експортних 
поставок газу з Канади до США у 
1961 р.

Діюча система газопроводів та 
існуючі між ними перемички давали 
можливість подавати до Польщі не 
тільки газ Опарського родовища, але 
й Дашавського. Наприклад, якщо 
у 1947 році до Стальової Волі по-
давався природний газ переважно 
з Опарського родовища, то у 1948 
році – вже головним чином з Да-
шавського.

З 1946 по 1950 рік до Польщі по-
давалось 80-90 млн м3 газу на рік. 
Поступово обсяг експорту зростав 
і у 1960 році він складав уже 242 
млн м3. [6]. Для збільшення подачі 
газу у 1961 році було побудова-
но газопровід «Комарно – Самбір 
– Дроздовичі», тобто до кордо-
ну з Польщею, довжиною 80 км, 
діаметром 500 мм, а 1976 році – у 
цьому ж коридорі ще один газопровід 
«Комарно – Дроздовичі» діаметром 
720 мм протяжністю 78 км, у 1980 
році споруджено компресорну 
станцію «Комарно». Це дало змогу 
забезпечити надійну подачу газу до 
Польщі та збільшити обсяги поста-
вок, які уже в кінці 70-х років досяг-
ли 1 млрд м3, а у 80-х роках досягли 
максимального рівня 5–6 млрд м3 
на рік. Останніми роками по цьому 
коридору здійснюється експорт як 

російського, так і українського газу 
загальним обсягом 3–4 млрд м3 на 
рік. 

На початку 60-х років минулого 
століття в багатьох європейських 
країнах почала відчуватись нестача 
власних ресурсів газу, і вони стали 
шукати шляхи імпорту природного 
газу з інших країн.

Другою міжнародною системою 
постачання газу в Європі стала си-
стема транспортування скраплено-
го природного газу (СПГ) від заводу 
скраплення у м. Арзев (Алжир), до 
терміналу з регазифікації на острові 
Конвей (Велика Британія), що поча-
ла функціонувати у 1964 році, хоча 
експериментальні поставки СПГ зі 
США до Великої Британії проводи-
лись ще в 1959–1960 рр. У 1965 
році розпочато імпорт алжирського 
скрапленого газу до Франції, газ по-
ставляли на метановий термінал у 
порту м. Гавр.

У 1966 році розпочались перші 
поставки голландського природного 
газу до Бельгії та Франції по газо-
проводу. А вже в наступному 1967 
році по новозбудованому газопрово-
ду «Долина – Ужгород» український 
газ почав подаватись до Словаччи-
ни, а через рік – до Австрії. Це дало 
змогу уже в 1970 році довести його 
експорт до 3,3 млрд м3. 

Після спорудження заводу зі 
скраплення газу в Марса ель Брега 
(Лівія), у 1970 році почались постав-
ки СПГ до Іспанії, а роком пізніше – 
до Італії. У 1972 році перші поставки 
почали здійснюватись з нового за-
воду зі скраплення газу, побудовано-
му в Алжирі у м. Скікда, до Франції.

70-ті роки минулого століття ха-
рактеризуються істотним ростом 
міжнародної торгівлі газом як в 
середині європейського континен-
ту, так і між Європою та північно-
африканськими країнами. Завер-
шення будівництвом у 1973–1974 
рр. ряду великих магістральних 
газопроводів на території України 
та тодішньої Чехословаччини дало 
можливість СРСР розширити експорт 
газу до країн Західної Європи. Так, у 
1973 році газ почав подаватись до 
Німеччини, з 1974 року його стала 
імпортувати Італія з використанням 
Трансавстрійського газопроводу, по 
якому в середині 90-х років уже по-
давалось понад 20 млрд м3 газу для 
компаній SNAM, OMV, GEOPLIN тa INA. 

У 1967 році по 
новозбудованому 
газопроводу «Долина-
Ужгород» український 
газ почав подаватись 
до Словаччини, а 
через рік – до Австрії
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У 1974 році після розширення 
системи газопроводів «Шебелин-
ка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг 
– Ізмаїл» природний газ почав по-
ступати до Болгарії, а через п’ять 
років – до Румунії. З 1976 року че-
рез систему газопроводів України 
починається експорт газу до Угорщи-
ни та Франції, а ще через два роки – 
до колишньої Югославії. Обсяги ек-
спорту газу через українську систему 
газопроводів швидко зростають, і 
вже у 1975 році вони перевищують 
16 млрд м3, а у 1980 році досягають 
50 млрд м3.

Газотранспортна система України 
все більше виконує роль транзитної. 
Протягом значного періоду часу газо-
проводами України транспортується  
весь газ, що подається з СРСР на 
експорт, лише з 1973 року невеликі 
обсяги газу подаються до Польщі з 
території Білорусі, а з 1975 року по 
окремому газопроводу газ почина-
ють експортувати до Фінляндії. 

У 1974 році було збудовано 
систему TENP-TRANSITGAS, яка 
з’єднала Нідерланди з Німеччиною, 
Швейцарією та Італією. Система 
запроектована на поставку близь-
ко 10 млрд м3 газу на рік для та-
ких компаній, як SNAM, Ruhrgas і 
Swissgas.

Спорудження у 1977 році морсь-
кого газопроводу NORPIPE, який 
з’єднав морське газове родови-
ще Екофіск з німецьким берегом, 
і газопроводу від родовища Фрігг 
до берегів Великої Британії покла-
ло початок експорту норвезького 
газу. З року в рік збільшуються  по-
ставки російського газу: нові об-
сяги його імпорту законтрактовані 
країнами Центральної Європи, а та-
кож компаніями Німеччини, Франції, 
Італії. З цією метою будуються 
трансконтинентальні газопроводи 
«Союз», пізніше «Уренгой – Ужго-
род», «Прогрес», а також газопрово-
ди MEGAL в Німеччині та WAG і SOL 
в Австрії.

У 70-80-х роках минулого століття 
істотно збільшились поставки 
газу до Західної Європи з Алжи-
ру. Це стало можливим як за ра-
хунок будівництва другого заводу 
зі скраплення газу та розширення 
існуючого, так і спорудження Транс-
середземноморського газопроводу 
протяжністю 2500 км від газового 

родовища Хассі Р’Мейль до Сицілії в 
Італії. Газопровід, який став до ладу 
у 1983 році, було спроектовано на 
транспортування 12 млрд м3 газу 
на рік. Подальші угоди на поставки 
газу до Італії викликали необхідність 
подвоїти продуктивність цього газо-
проводу.

Зростають обсяги експорту газу і 
число країн, до яких він подається че-
рез українську систему газопроводів, 
що постійно розширюється. З 1988 
року природний газ починає пода-
ватись до Туреччини і Швейцарії, а з 
1996 року – до Греції. З введенням 
нових магістральних газопроводів 
і збільшенням експорту газу з Росії 
до країн Центральної і Західної 
Європи Україна стала найбільшою у 
світі транзитною державою. Щороку 
газопроводами України подається 
транзитом 115-140 млрд м3 газу, 

в т. ч. за межі СНД (з врахуванням 
експорту українського газу) – 100– 
120 млрд м3 (рис. 1), що складає 
майже четверту частину загального 
обсягу його споживання у країнах 
Євросоюзу.

У 1986 році для збільшення ек-
спорту норвезького газу побудовано 
морський газопровід STATPIPE. Для 
подачі газу до Західної Європи з нор-
везьких морських родовищ Слайп-
нер і Тролл у 1993 році споруджено 
газопровід Zeepipe, а у 1995 році – 
Europipe.

Для збільшення імпорту скрапле-
ного природного газу було збудовано 
приймальні термінали в Зеебрюге 
(Бельгія), Уельва і Картахена (Іспанія), 
Фос-сюр-Мер і Монтуар-де-Бретань 
(Франція), Ереглісі (Туреччина).

У кінці минулого століття стало 
очевидним, що на період до 2010 
року європейським країнам додат-
ково необхідно понад 150 млрд м3 
газу на рік, в тому числі країнам 

Західної Європи 120 млрд м3 та 
Східної Європи – близько 35 млрд м3. 
Цей дефіцит газу могли покрити 
традиційні постачальники газу, такі 
як Алжир, Росія, Норвегія і Лівія.

Для задоволення зростаючих по-
треб у газі в країнах Західної Європи 
останніми роками реалізовано такі 
проекти:
▪ підвищення удвічі потужності 

газопроводу ТRANSMED, що дає 
можливість збільшити транспорту-
вання газу до Італії до 24 млрд м3;
▪ розширення компресорних по-

тужностей системи ТАG в Австрії, що 
дає можливість додатково транспор-
тувати 5,5 млрд м3 російського газу 
до Італії;
▪ газопровід ТRАNSMAGHREB, який 

з’єднав Алжир та Іспанію, початко-
вою потужністю 8 млрд м3 на рік і 
кінцевою проектною продуктивністю 
18 млрд м3 на рік;
▪ розширення алжирських заводів 

зі скраплення газу для збільшення 
нинішньої продуктивності, що 
складає 10 млрд м3 на рік;
▪  перша черга газопроводу «Ямал – 

Європа» проектною продуктивністю 
32 млрд м3 на рік;

- газопровід NORFRA, який з’єднав 
Норвегію і Францію, проектною 
потужністю 16 млрд м3 газу на рік;
▪ морський газопровід «Інтеркон-

нектор» з Великої Британії до  
континентальної Європи продуктив-
ністю 20 млрд м3 на рік, який може 
використовуватись і у реверсному 
режимі;
▪ морський газопровід «EUROPIPE 

2», який з’єднав норвезькі родови-
ща в Північному морі з Німеччиною, 
продуктивністю 12 млрд м3 на рік;
▪ підводний газопровід з Лівії 

до Сицілії продуктивністю до  
10 млрд м3 на рік, який вводиться в 
експлуатацію уже в поточному році.

Сумарна потужність цих но-
вих проектів становить від 110 до  
160 млрд м3 на рік, що достатньо для за-
доволення потреби в газі у 2010 році, 
принаймні для країн Західної Європи.

Але ці потреби будуть зростати і 
після 2010 року. Навіть за консерва-
тивними оцінками [7] потреби країн 
Західної Європи в імпортованому газі 
зростуть у 2030 році до 400 млрд м3 
при загальному зростанні потреб у 
цьому енергоносії до 600 млрд м3 
проти  445 млрд м3 у 2002 році. 

Потреби країн 
Західної Європи 
в імпортованому 
природному газі у 
2030 році зростуть 
до 400 млрд м3
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У зв’язку з прийняттям нових членів 
Європейський Союз розглядає 
можливості подальшого розширен-
ня газових мереж. Перспективна 
програма передбачає розв’язання 
вузьких місць, нові транзитні марш-
рути для диверсифікації постачання 
і зменшення залежності від окре-
мих третіх країн [8]. Програмою, 
яка розрахована на 5–10 років і ще 
вимагає схвалення Єврокомісією, 
передбачено такі п’ять пріоритетних 
газових проектів (рис. 2).

Проект NG 1 передбачає про-
кладання нового газопрово-
ду для подачі російського газу 
до Великої Британії, Німеччини, 
Данії, Швеції, Нідерландів і Бельгії. 
Північноєвропейський газопровід, 
який може стати до ладу у 2013 
році, прокладатиметься з району 
Виборга по дну Балтійського моря 
до пункту Грайфсвальд на узбережжі 
Німеччини, далі територією 
Німеччини і Нідерландів до Бекто-
на у Великій Британії. Газопровід 
продуктивністю 19,7 млрд м3, яка 
пізніше може бути збільшена до  
30 млрд м3, матиме відгалуження до 
окремих балтійських країн. Не ви-
ключено, що цей газопровід може 
прокладатись і паралельно діючому 
«Ямал – Європа». 

Cеред інших цікавих проектів 
можна відзначити такі, як Сканди-
навське газове кільце, що об’єднає 
газопроводи Норвегії, Швеції і Данії; 
газопровід між Нідерландами та Ве-
ликою Британією [10]; продовжен-
ня газопроводу «Блакитний потік» 
до Джейхана, звідки російський газ 
по морському газопроводу посту-
патиме до Ізраїлю, Сирії та інших 
країн регіону [11], а також Трансса-
харський газопровід, що подавати-
ме нігерійський газ через Алжир до 
Європи [12].

Можливість реалізації проектів за-
лежить від багатьох факторів. Основ-
на вимога – мати хороші політичні та 
економічні відносини з країною, де 
розміщений потенційний постачаль-
ник, а для газопровідних проектів 
– також з усіма країнами, через які 
проходять трубопроводи. Наступний 
фактор – це віддаль, яку газ повинен 
пройти, щоб досягти кінцевого ринку.

Віддаль є фактично найважливішим 
фактором, вона визначає вартість 
доставки. Оскільки з економічної 

точки зору більш вигідні проекти 
транспортування великої кількості 
газу, це вимагає широкої кооперації. 
Наприклад, один імпортер не спро-
можний реалізувати такий об’єм 
газу, який вигідно поставляти з 
точки зору економічності, навіть 
після кількох років дії контракту. 
За оцінками західноєвропейських 
фахівців, для трубопровідних 
проектів таким мінімальним обсягом 
газу може бути 12–14 млрд м3 на рік, 
що вимагає газопроводу діаметром 
1200 мм. Для СПГ мінімальним об-
сягом вважається 6–8 млрд м3 на 
рік, що кореспондується з річною 
продуктивністю 2–3 технологічних 
ліній на заводі зі скраплення 
газу; саме такі обсяги роблять 
економічними морські перевезення 
з використанням великотоннажних 
танкерів.

Аналіз згаданих вище проектів 
показує, що на перспективу не 
передбачається нових проектів 
газопроводів та збільшення потоків 
газу через Україну. Це обумовле-
но стратегією як імпортерів, так 
і експортерів газу максимально 
диверсифікувати шляхи його транс-
портування. Звичайно, Україна і далі 
гратиме ключову роль у транзиті 
російського газу до Європи. Об-
сяги транзиту газу, очевидно, 
стабілізуються або можуть дещо 
зростати, хоча їх питома вага у 
забезпеченні газом Європи поступо-
во зменшуватиметься. Тому головну 
увагу слід приділяти підтриманню 
української газотранспортної 
системі на сучасному технічному 
рівні, щоб успішно конкурувати на 
ринку транзитних послуг.

Разом з тим слід відзначити, що 

наша країна має можливість бра-
ти  участь в реалізації проекту 
Євросоюзу NG 5, який стосується 
підземного зберігання газу. Напри-
клад, українські підземні газосхо-
вища, розташовані у Прикарпатті, 
мають потужність, яка істотно 
перевищує потреби цього регіону, 
вони пов’язані з основними тран-
зитними газопроводами і зна-
ходяться в географічному центрі 
Європи, на оптимальній відстані від 
основних споживачів газу. Реальні 
кроки України до європейської 
інтеграції дозволили б реалізувати 
цю можливість.   
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Постійне зростання 
потреби країн  
Європейського Союзу 
в природньому газі 
викликає появу проектів 
з диверсифікації 
маршрутів поставок 
енергоносіїв
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