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Шановні колеги!
Щиро вітаю вас з професійним 

святом – Днем працівників нафто-
вої, газової та нафтопереробної 
промисловості України!

Нинішнє свято є особливим для 
газовиків, оскільки цього року ми 
також святкуємо вагому і урочис-
ту дату – 90-річчя газової промис-
ловості України!

Початком відліку індустрії при-
родного газу прийнято вважати 
1924 р., коли розпочалося про-
мислове видобування природного 
газу на найбільшому на той час 
у Європі – Дашавському родовищі, 
на базі якого було створено одну 
з перших в світі систему локаль-
них газопроводів.

Експлуатація Дашавського ро-
довища та будівництво перших магістральних газопроводів дало 
змогу газифікувати не тільки міста Західної України, а й дозволило 
вперше транспортувати газ до споживачів Києва (1948 р.), Москви 
(1951 р.), Мінська та Риги (1962 р.).

Спорудження однієї з кращих у Європі мережі магістральних га-
зопроводів, перший транзит газу з українських родовищ для спо-
живачів Польщі, Чехословаччини, Австрії, Італії, а також найвищий 
рівень видобутку блакитного палива у Європі (68,7 млрд. м 3), все це 
було б не можливим без кропіткої та сумлінної праці наших ветера-
нів галузі. Низький уклін і щира подяка вам, дорогі наші ветерани! 
На многая літа!

Святкування Дня працівника нафтової, газової та нафтоперероб-
ної промисловості вже стало доброю вересневою традицією. Це 
свято людей, які присвятили своє життя нелегкій та важливій спра-
ві – розвитку паливно-енергетичного комплексу України. Не одне 
покоління майстрів газової справи створювало і примножувало 
здобутки нашої галузі.

Дорогі колеги! У цей нелегкий для України час ми маємо вистояти, 
бо від нашої з вами сумлінної праці залежить не тільки ефективна 
робота вітчизняної промисловості, затишок та тепло в оселях наших 
співвітчизників, а й надійне та безперебійне транспортування при-
родного газу до країн Європи.

У ці святкові дні від щирого серця бажаю вам та вашим родинам 
міцного здоров’я, невичерпного оптимізму, впевненості у завтраш-
ньому дні та безмежного мирного неба над Україною!
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приватні імпортери можуть долучитися 
до постачання газу в україну

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», яке є опе-
ратором Єдиної газотранспортної 
системи України (ГТСУ), повідомляє 
про те, що готове приймати та опра-
цьовувати звернення суб’єктів гос-
подарювання – резидентів України, 
що мають наміри постачати природ-
ний газ споживачам України газо-
транспортною системою Угорщини 
в 2014 році.

Звернення повинні містити дані 
у вiдповідностi з вимогами про до-
ступ до Єдиної газотранспортної 
системи.

Максимальна сукупна технічна 
можливість приймання газу з тери-
торії Угорщини через пункт заміру 
росходу газу (ПЗРГ) «Берегдароц» 
на сьогодні складає до 16,0 млн. м3 
на добу.

Порядком доступу та приєднання 
до Єдиної газотранспортної систе-
ми України, затвердженого поста-
новою НКРЕ від 19.04.12 № 420 
(зареєстровано в Мін’юсті 07.05.12 
за № 721/21034), передбачено:

за відсутності достатньої вільної 
пропускної потужності магістрально-
го газопроводу (МГ) для задоволен-
ня всіх заяв щодо транспортування 
пріоритет надається:

- у першу чергу – суб’єктам рин-
ку природного газу, які забезпечу-
ють потребу в газі населення, уста-
нов і організацій, що фінансуються 
з державного та місцевих бюджетів, 
суб’єктам господарювання, які ви-
робляють теплову енергію, що ви-
користовується для виробництва 
та надання населенню послуг з опа-
лення та гарячого водопостачання, 
котелень промислових підприємств, 
які виробляють теплову енергію за-
значеним споживачам;

- у другу чергу – суб’єктам ринку 
природного газу, які замовляють по-
слуги на більш тривалий строк порів-
няно з іншими суб’єктами ринку при-
родного газу.

За інших рівних умов заяви задо-
вольняються пропорційно заявленим 
обсягам газу. 

україна скорочує 
споживання 
імпортного газу

У липні місяці поточного року 
надходження імпортованого газу 
для України склало 221 млн. м3, що 
у 10 разів менше ніж минулого року. 
При цьому весь об’єм імпортованого 
газу для потреб України надійшов 
з країн Європи.

За оперативними даними Цен-
трального диспетчерського депар-
таменту, у липні місяці, зі сторони 
Польщі та Угорщини в Україну надій-
шло 118 та 103 млн. м3 відповідно.

За 7 місяців поточного року над-
ходження імпортованого газу для 
України склало 14,72 млрд. м3, що 
на 18 % більше за показники мину-
лорічного періоду.

Крім того, за 7 місяців 2014 року, 
в порівнянні з минулим роком, 
на 15 % скоротилась потреба спожи-
вачів України в природному газі.

Окрім всіх видів споживачів, ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ» продовжує скорочу-
вати споживання дорогого імпортно-
го блакитного палива на виробничо-
технологічні потреби. 
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розпочато щорічне оздоровлення дітей 
працівників пат«укртраНСгаз»

У червні 2014 року 
ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» в рамках соці-
ального захисту працівників розпо-
чала щорічну компанію по оздоров-
ленню їх дітей.

Станом на 20 липня 2014 року, 
оздоровлено 601 дитина, з них 62 
дітей з багатодітних сімей, 43 дітей 
постраждалих від наслідків аварії 
на Чорнобильській атомній електро-
станції та 4 дитини-інваліда.

Всього у нинішньому сезоні запла-
новано оздоровити 1277 дітей, що 
на 17 діток більше ніж у минулому році.

Як повідомив Голова Правління 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігор Прокопів, – 
«Адміністрація планує і надалі ство-
рювати оптимальні умови для роз-
витку своїх співробітників, зокрема 

шляхом реалізації заходів соціально-
го захисту».

Нагадаємо, що ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ», згідно Колективного догово-
ру, системно оздоровлює дітей своїх 
працівників в літніх таборах оздоров-
лення та відпочинку, на березі Азов-
ського моря та на мальовничих схи-
лах Карпатських гір.

«Завдяки керівництву нашої ком-
панії, щорічне оздоровлення дітей 
працівників вже стало доброю тра-
дицією», – зазначив голова ради го-
лів профкомів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
Богдан Бабій.

Всього у родинах працівників 
Компанії виховується 15 097 дітей, 
з них 4 995 дітей дошкільного віку, 
10 102 особи дітей-школярів. 

план по підготовці 
своїх об’єктів 
до осінньо-зимового 
періоду виконується 
своєчасно

Станом на 27 серпня 2014 року 
структурні підрозділи та філії ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» згідно з планом-графіком 
виконали 8 із 15-ти запланованих комп-
лексів ремонтних робіт.

В рамках підготовки до опалюваль-
ного сезону проведено капітальний 
ремонт 20 км лінійної частини газопро-
водів, виконано обстеження 1 158 км 
трубопроводів, здійснено реконструк-
цію та ремонт 8 газоперекачувальних 
агрегатів та 245 газорозподільних стан-
цій (ГРС).

Серед основних організаційно-тех-
нічних заходів, направлених на забез-
печення стабільної роботи об’єктів 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в осінньо–зимо-
вий період, є закачування природного 
газу у підземні газові сховища, де, ста-
ном на 25 серпня, знаходиться майже 
15,6 млрд. м3 газу, що на 47 % більше 
показників аналогічного періоду мину-
лого року.

Повний комплекс робіт по підготов-
ці виробничих об’єктів газотранспорт-
ної системи до опалювального сезону, 
окрім об’єктів що знаходяться в зоні 
АТО, планується завершити своєчасно 
на початку жовтня.

За оперативними даними Централь-
ного диспетчерського департаменту 
ПАТ«УКРТРАНСГАЗ», в зоні проведення 
антитерористичної операції призупине-
на робота 18 газорозподільчих стан-
цій, 24 ГРС знеструмлена, відключено 
ділянку магістрального газопроводу 
«Амвросіївка–Горлівка–Слов’янськ», 
яка була пошкоджена внаслідок бойо-
вих дій. 

укртрансгаз надасть адресну грошову 
допомогу своїм мобілізованим працівникам

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» надасть 
адресну матеріальну допомогу 
в розмірі 10 тисяч гривень, мобілі-
зованим працівникам Товариства 
та членам сімей працівників, що 
є учасниками антитерористичної 
операції в Україні.

Таке рішення було прийнято одно-
голосно на спільному засіданні адмі-
ністрації ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та Ради 
голів профкомів Товариства.

«У важкі для нашої держави часи 
дуже важливо, щоб люди, які прийма-
ють на себе виклики долі в зоні про-
ведення антитерористичної операції, 
відчували підтримку не тільки своєї 
родини, а і своєї компанії» – зазначив 
Голова Правління ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ» Ігор ПРОКОПІВ.

Адресна допомога буде надана 

через об’єднані профкоми філій 
ПАТ«УКРТРАНСГАЗ», на під-
ставі інформації про призваних 
військовозобов’язаних, за заявами 
учасників антитерористичних опера-
цій або членів їх сімей.

Слід відзначити, що станом 
на 6 серпня 2014 року, в ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» мобілізовано 80 військо-
возобов’язаних, з яких 34 особи про-
ходять службу в зоні АТО. Крім того, 
352 працівники отримали повістки 
для прибуття у військкомати.

Нагадаємо, що на початку червня 
з Донецької та Луганської облас-
тей силами компанії були вивезенні 
діти працівників УМГ «Донбастран-
сгаз» та забезпечене розміщення 
в оздоровчих комплексах Одеської 
та Львівської областей. 
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2 вересня розпочалися перші поставки газу із європи до україни через 
територію Словаччини. по відкритому транзитному коридору надходитиме 
близько 27 млн. м3, що в річному перерахунку складає 10 млрд. м3

Словацький газовий транзитний 
коридор запрацював на повну 
потужність

Словацьке містечко Велке 
Капушани, саме тут зна-
ходиться компресорна 
станція через яку вперше 

в історії транспортуватиметься газ 
у зворотний бік – з Європи до України.

В урочистій церемонії відкриття 
словацького транзитного коридору 
взяли участь Прем’єр-міністр Укра-
їни Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр 
Словаччини Роберт Фіцо (Robert 
Fico), представник енергетичного де-
партаменту Єврокомісії Клаус-Дітер 
Борхард, голова правління компанії 
«Нафтогаз України» Андрій Коболєв, 
голова правління ПАТ«УКРТРАНСГАЗ» 
Ігор Прокопів.

Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк, під час свого виступу, по-
дякував словацькому урядові «за до-
помогу і реальну співпрацю в за-
безпеченні енергетичної безпеки», 
додавши, що енергетична безпека 
є одним із ключових викликів для 
України. Крім того, він закликав єв-
ропейських партнерів долучатися 
до управління української газотран-
спортною системою, враховуючи, 
що Київ створив для цього усі необ-
хідні юридичні підстави.
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«Ми потребуємо єдності, єдиних 
підходів у політиці і економіці, єдиних 
підходів в енергетиці. І наша спільна 
робота на 100 % гарантуватиме як 
постачання, так і транзит газу, якщо 
ми спільно будемо експлуатувати 
і модернізувати українську газо-
транспортну систему. Також наш 
шлях – це диверсифікація енергопос-
тачання. І сьогодні ми демонструємо 
реальність диверсифікації», – відзна-
чив очільник українського уряду.

Прем’єр-міністр Словаччини Ро-
берт Фіцо, у своїй промові відзна-
чив, що питання запуску експортного 
коридору в Україну це не створить 
жодних труднощів для Словаччини, 
оскільки воно було детально вивчено 
і правовому аспекті, і в політичному, 
і в економічному.

«Для запуску реверсу газу був по-
будований новий газопровід, він 
не залежить від тих, які використовує 
Газпром для транспортування палива 
до Європи. По ньому транспортува-
тиметься не лише російський газ, але 
і норвезький, алжирський, газ зі всієї 
Європи», – прокоментував подію пред-
ставник енергетичного департаменту 
Єврокомісії Клаус-Дітер Борхард.

Як повідомили в компанії Eustream, 
потужності словацького транзитного 
коридору заброньовані в повному 
обсязі до кінця 2019 року. При цьому, 
в прес-службі словацького операто-
ра газотранспортної системи відзна-
чили, що з 1 жовтня 2014 року міні-
мально гарантований об’єм поставок 
газу складе не менше 17,6 млн. м3 
щодоби, що в річному перерахунку 
складає 6,4 млрд. м3.

Окрім словацького коридору, Украї-
на імпортує газ з Європи через Поль-
щу та Угорщину, станом на початок 
вересня, близько 8 млн. м3 щодоби.

Згідно проектної потужності, через 
ці два маршрути може бути протран-
спортовано близько 5–6 млрд. кубів 
на рік, тоді як постачання через сло-
вацький маршрут, на думку більшості 
оглядачів та експертів, можуть стати 
цілком реальною альтернативою ім-
порту російського газу.

Тестові поставки природного газу 
по словацькому транзитному кори-
дорі були розпочаті 16 серпня поточ-
ного року, до початку повноцінного 
запуску даного маршруту в Україну 
надійшло більше 135 млн. м3 природ-
ного газу. 

«завдяки відкриттю 
реверсу зі Словаччини і 
можливістю для україни 
придбавати газ у єв-
ропі, ми замістили 40 % 
газу, який раніше купу-
вали в російської ком-
панії «газпром», на газ, 
який купуємо і тран-
спортуємо з європи», – 
арсеній яценюк.
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розглянуто комплекс робіт з розроблення, впровадження та підготовки 
до сертифікації системи енергетичного менеджменту пат «укртраНСгаз», 
відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2011, а також результати 
сертифікаційного аудиту з боку міжнародного органу з сертифікації TUV SUD 
Management Service.

і.о. орлов
канд. техн. наук
а.М. Клюнь 
і.о. Прищепо 
пат «укртраНСгаз»

Система енергетичного 
менеджменту укртрансгазу 
відповідає вимогам міжнародного 
стандарту

Зниження споживання енер-
гетичних ресурсів промис-
ловими підприємствами 
й населенням визначено 

як один з пріоритетних напрямків 
розвитку економіки України.

В умовах значної вартості природ-
ного газу для ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
питання раціонального використання 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) 
та енергозбереження розглядають-
ся як найважливіші, які спрямовані 
на забезпечення надійності та ефек-
тивності функціонування газотран-
спортної системи України.

Одним з сучасних підходів до ви-
рішення питань підвищення ефектив-
ності використання енергетичних ре-
сурсів визнано впровадження систем 
енергетичного менеджменту (СЕнМ) 
відповідно до вимог міжнародного 
стандарту ISO 50001:2011 «Системи 
енергетичного менеджменту. Вимоги 
і керівництво по використанню».

Стандарт ISO 50001 – універсальна 
модель, яка містить структурований 

набір вимог для систематичного пла-
нування, керування та оптимізації 
виробничих процесів використання 
енергетичних ресурсів з метою під-
вищення енергоефективності.

Головна мета енергетичного ме-
неджменту – забезпечення енер-
гоефективної роботи енергосистем 
підприємства та підвищення ефек-
тивності використання енергії у осно-
вних та допоміжних технологічних 
процесах. 

Згідно з рішенням керівництва 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», протягом 
2013 року проводився комплекс ро-
біт з розроблення, впровадження та 
підготовки до сертифікації системи 
енергетичного менеджменту відпо-
відно до вимог міжнародного стан-
дарту ISO 50001. 

У грудні 2013 року система енер-
гетичного менеджменту ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» була представлена для 
сертифікації до одного з найбільш 
авторитетних та кваліфікованих 
міжнародних органів з сертифікації 

систем енергетичного менеджменту 
компанії ТÜV SÜD MS (Німеччина).

З 6 по 11 грудня 2013 р. гру-
па аудиторів ТÜV SÜD MS провела 
сертифікаційний аудит СЕнМ ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ» відповідно до вимог 
ISO 50001:2011. 

Сфера та обсяг сертифікаційного 
аудиту мала вибірковий характер та 
була регламентована затвердженою 
програмою. 

Сертифікаційний аудит проходив 
у таких структурних підрозділах ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ»:
• департаменти, управління та від-

діли апарату ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
(центральний диспетчерський де-
партамент; управління використан-
ня паливно-енергетичних ресурсів, 
енергозбереження та екології; на-
уково-технічне управління, управ-
ління експлуатації та реконструкції 
компресорних станцій; управління 
енергетики);

• відділи (служби) апарату філії УМГ 
«ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»;

.. ..
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• виробничі управління у складі 
УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ» (Дикан-
ське ЛВУМГ (Солохівське ПСГ)) та 
УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» (Олек-
сандрівське ЛВУМГ, Кременчуцьке 
ЛВУМГ).
Під час сертифікаційного аудиту 

основну увагу аудитори приділили 
загальним питанням функціонування 
газотранспортної системи України, 
якості функціонування певних проце-
сів, зокрема тих, які пов’язані з енер-
госпоживанням, обліку, розрахунку 
та контролю за фактичними показни-
ками економії ПЕР. Крім того, пере-
вірялась наявність та використання 
у роботі розробленої документації 
системи енергетичного менеджмен-
ту (наявність та доступність «Енерге-
тичної політики ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
визначення та досягнення вста-
новлених цілей у сфері підвищення 
енергетичної ефективності, питання 
планування та показники виконання 
заходів з економії ПЕР та енергоз-
береження, визначення відповідаль-
ності та повноважень у СЕнМ тощо). 

Під час аудиту фахівцями TÜV SÜD  
MS було відзначено:
• уважність, яку приділяють питанням 

енергозбереження, функціонування 
та підтримки системи енергетич-
ного менеджменту з боку вищого 
керівництва ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
філій та виробничих управлінь у їх 
складі;

• доступність до персоналу «Енерге-
тичної політики ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
та знання фахівцями свого місця у її 
реалізації;

• досягнення вимірюванних «Цілей 
у сфері підвищення енергетичної 
ефективності у 2013 році»; 

• - високий рівень планування, вико-
нання, контролю, аналізу та звітнос-
ті з питань економії ПЕР та енер-
гозбереження на всіх рівнях ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ»;

• наглядне розміщення та доступ-
ність до персоналу обов’язкової до-
кументації системи енергетичного 
менеджменту;

• якість планування та контролю за 
параметрами роботи газотран-
спортної  системи України з ура-
хуванням питань енергозбережен-
ня та економії природного газу на 
власні потреби;

• контроль за не перевищенням по-
казників споживання всіх видів 
енергії;

• використання сучасних систем ви-
мірювання та контролю параметрів 
енергоспоживаючих об’єктів  газо-
транспортної системи;

• високий рівень підготовки та квалі-
фікації персоналу, його відкритість 
та обізнаність у питаннях функціо-
нування СЕнМ;

• наявність та застосування сучасної 
актуальної нормативно-правової 
бази, документації та стандартів.
У ході сертифікаційного аудиту, 

аудитори отримали документальні 
підтвердження енергоефективності 
надання послуг з транспортування 
та зберігання природного газу ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ», забезпечення еко-
номії ПЕР при виконанні технологіч-
них процесів та запланованих робіт.

Під час сертифікаційного аудиту 
СЕнМ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» значних 
невідповідностей вимогам міжна-
родного стандарту ISO 50001:2011 
не було виявлено, СЕнМ в ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» існує та функціонує.  
Однак, не зважаючи на успішну сер-
тифікацію СЕнМ вже на цей час фа-
хівцями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» розро-
бляються пропозиції, які спрямовані 
на подальше поліпшення СЕнМ.

Серед основним напрямків щодо 
поліпшення СЕнМ визначині такі:
• встановити вимірні показники цілей 

у сфері енергетичного менеджмен-
ту, як на рівні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
так і УМГ. При формулюванні цілей 
можна використовувати кількіс-
ні цілі, які встановлені в документі 
«План заходів щодо економії і запо-
бігання перевитрати паливно-енер-
гетичних ресурсів в ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ» на поточний рік» в частині 
економії природного газу, електро-
енергії і теплової енергії. Цілі у сфері 
енергетичного менеджменту на рів-
ні ЛВУМГ, ВУПЗГ, рекомендується 
представити, як енергозадачі, які 
реалізують цілі у сфері енергетично-
го менеджменту відповідного УМГ;

• встановити та впровадити проце-
дуру поліпшення СЕнМ, за допомо-
гою якої будь-яка особа, що працює 
в організації або від її імені, може 
вносити коментарі або пропонувати 
поліпшення СЕнМ;

• прописати специфічні вимоги, які 
стосуються СЕнМ в загальних на-
становах рівня управлінь магі-
стральних газопроводів з урахуван-
ням їх специфіки;

• ідентифікувати критерії і самі ви-
робничі операції, які пов’язані з 
значним споживанням і витратою 
енергетичних ресурсів;

• провести додаткове навчання для 
фахівців всіх рівнів ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ» стосовно функціонування 
системи енергетичного менедж-
менту, а також навчання внутрішніх 
аудиторів.
За результатами сертифікаційно-

го аудиту група аудиторів зробила 
висновок, що система енергетич-
ного менеджменту ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ» при транспортуванні та збе-
ріганні природного газу відповідає 
вимогам міжнародного стандарту 
ISO 50001:2011. 

За результатами проведеної робо-
ти керівництву Товариства 6 червня 
2014 року вручено сертифікат, яким 
засвідчується, що система енерге-
тичного менеджменту ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» у галузі транспортування 
та зберігання природного газу відпо-
відає вимогам  міжнародного стан-
дарту ISO 50001:2011.

Система енергетичного менедж-
менту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» однією 
з перших серед підприємств палив-
но-енергетичного комплексу України 
успішно пройшла сертифікаційний 
аудит відповідно до вимог міжнарод-
ного стандарту ISO 50001:2011. 

  

 
  

CEРTИФIKAT 

  

Орган з сертифікації 
TÜV SÜD Management Service GmbH 

засвідчує, що підприємство 

 
Публічне акціонерне товариство 

«Укртрансгаз» 
вул. Кловський узвіз, 9/1 

м. Київ, 01021, Україна 

впровадило та використовує систему  
енергетичного менеджменту у наступних галузях: 

Транспортування і зберігання 
природного газу. 

Аудит‚ № звіту 707020705 
пiдтверджує‚ що вимоги 

ISO 50001:2011 
виконані. Сертифікат чинний з 15.01.2014р. до 14.01.2017p. 

Реєстраційний номер сертифікату 12 340 47135 TMS 

  

  

  
 

 
Product Compliance Management 

м. Мюнхен, 15-01-2014p. 
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Система технічної діагностики 
газотурбінного агрегату
запропоновано спосіб діагностики працюючого турбоагрегату, який дає змо-
гу визначити технічний стан кожної лопатки компресора і турбіни індивідуально 
на робочих режимах обертання ротора

в. і. гордієнко
докт. техн. наук
Нвк «фотоприлад»

Одним із важливих по-
казників конкуренто-
спроможності газо-
транспортної системи, 

який напряму впливає на її надій-
ність та економічну безпеку жит-
тєдіяльності нашої держави, є та-
рифи на транзит газу, які певною 
мірою визначаються розмірами 
втрат газу під час транспортуван-
ня, зокрема обсягами витрат газу 
на роботу газоперекачувальних 
агрегатів (ГПА).

Важливими показниками надій-
ності та економічності цієї системи 
є нормативний ресурс до списан-
ня ГПА, який встановлено на рівні 
100 тис. год, та ресурс між капіталь-
ними ремонтами, який в середньому 
становить 25 тис. год.

Рекомендований термін експлуата-
ції ГПА встановлено на рівні 15 років. 
Під час транспортування природно-
го газу в газотранспортній системі 
України щорічно на роботу ГПА ви-
трачається 5,5–5,8 млрд. м 3 газу.

Природний газ виходить із свердловин 
під великим тиском до 20 МПа і більше, 
а в магістральних газогонах він пере-
дається мережею газокомпресорних 
станцій під тиском 5,5–7,5 МПа. Такий 
значний тиск природного газу, під яким 
працюють ГПА, хімічно-агресивне се-
редовище, насиченість газу сірководне-
вими сполуками, які призводять до при-
скореної корозії деталей і обладнання, 
висувають підвищені вимоги до систем 
управління технічним обслуговуванням 
ГТС та до систем технічної діагностики.

Сучасний стан розвитку систем діагностики
Однією з характерних тенденцій 

розвитку таких систем управління і ді-
агностики є поступова інтеграція цих 
систем від рівня суто технічних систем 
управління і контролю працездатності 
обладнання, (типу СПВК-14, САТ-06), 
до рівня регіональних інтегрованих 
систем управління якістю продукції 
і послуг, створення мобільних апара-
турних комплексів для діагностики 
і технічного обслуговування ГТС.

Так, на зміну системам управлін-
ня транспортом газу «Оптимум РС», 
«Север-5», було створено діалогові 
програмні комплекси «Каскад» (Інсти-
тут проблем енергозбереження НАН 
України), «Дебет Плюс V12», «Уніконт».

Самі системи суто технічної діа-
гностики також поступово охоплю-
ють все більш різноманітні методи, 
способи, апаратні і програмні засоби 
аналізу технічного стану обладнан-
ня, металографічної дефектоско-
пії, документування результатів: тут 
з’явилися і новітні методи електро-
магнітної та рентгеноструктурної 
дефектоскопії, акустичної емісії, ві-
бродіагностики, оптичного спек-
трального та металографічного 
аналізу. Все частіше у такі системи 
вмонтовують також і програмні засо-
би аналізу як вібрацій турбоагрега-
тів, валів і лопаток турбомашин, так 
і засоби візуалізації технологічних 

режимів і процесів тепломасообміну 
у газових потоках до і після лопаток 
турбомашин, системи контролю не-
стаціонарних режимів таких потоків 
і протипомпажного захисту (які рані-
ше застосовувалися хіба що в аеро-
динамічних трубах авіабудівельних 
підприємств).

Також спостерігається поступовий 
перехід від окремих наборів вимірю-
вальних приладів, до комплексної їх 
заміни віртуальними вимірювальними 
програмними блоками: взаємозамін-
ними віртуальними вимірювальни-
ми приладами IVI (Interchangeable 
/ Intelligent Virtual Instruments), які 
можуть бути вмонтовані в програмне 
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забезпечення системи управління під-
приємством будь-якого рівня інтегра-
ції. Особливо яскраво такі тенденції 
будуть спостерігатися після реалізації 
намірів суттєво підвищити пропускну 
спроможність ГТС, що призводитиме 
до підвищення тиску у магістральних 
газогонах до 10 МПа, та до підви-
щення швидкостей обертання рото-
рів ГПА від 3300 об/хв, (як у ГТК-10, 
виробництва НЗЛ), до 8200 об/хв 
(як у газотурбінного приводу АИ-
336–2–8, виробництва ВАТ «Мотор-
Січ»), і аж до 14150 об/хв, (як у від-
центрового компресора «Термодин» 
КЗ 1816С, виробництва французької 
фірми «Framatome», з активними маг-
нітними підшипниками).

Суттєвою мірою тенденції розви-
тку систем технічної діагностики ГПА 

також визначатимуться загальними 
змінами в шляхах розвитку турбо-
машин у суміжних галузях машино-
будування: в авіаційному двигунобу-
дуванні, у суднобудуванні, в атомній 
енергетиці, в космічній галузі. Адже 
відцентрові і осеві турбокомпресо-
ри проникли в трубопровідний тран-
спорт з енергетики, де вони спочатку 
застосовувалися в конструкціях па-
рових турбін, а магнітні підшипни-
ки з активною системою управлін-
ня – з космічного приладобудування.  
Для оцінки основних технічних і еко-
номічних показників сучасних паро-
вих і газових турбін у таблиці наве-
дені їх кількісні значення, досягнуті 
провідними фірмами світу.

Сучасні вимоги до принципів по-
будови автоматизованих систем 

контролю для таких турбоагрегатів 
мають низку особливостей. Особли-
вістю застосування газових компре-
сорів з активними магнітними під-
шипниками є тісний взаємозв’язок 
системи управління таким підшипни-
ком з перехідними процесами у магі-
стральних газогонах, оскільки дина-
мічна стабільність ротора з такими 
підшипниками на порядок нижча, 
аніж у роторів з гідродинамічними 
підшипниками. Особливістю засто-
сування точних систем діагностики 
технічного стану таких підшипників 
та технічного стану лопаток комп-
ресорів і турбін, наприклад метода-
ми електромагнітної дефектоскопії, 
є вимога точної синхронізації проце-
сів контролю з технологічними про-
цесами, що відбуваються в ГПА.

Модель турбіни Фірма–виробник Частота обертання,  
цоб./ хв

К.К.Д. 
%

Максимальний діаметр х довжина,  
мм х мм

К-325–23,5 ВАТ «Турбоатом» 3000 2480 х 22507
M-701G «Mitsubishi Heavy Industries», Ltd. 3000
SGT5–8000H «Siemens Power Generation» 3000 39 5500 x 13200
GT 26 «Alstom Power» 3000 39,1 5390 x 12600
SGT5–4000F «Ansaldo Energia» 3000
PG 9351 (FA) «General Electric Energy» 3000 36,9
H15 «Hitachi Power Group» 9710
L20A «Kawasaki Heavy Industries’ 1500 34
OGT 2500 «Magellan Orenda Turbines’ 3000
OP16–3B «OPRA Gas Turbines’ 1500
ST18 «Pratt&Whitney Power Systems’ 18900 37
RB211–6762 «Rolls-Royce», Ltd. 4800 37,4
Trent 60 «Rolls-Royce», Ltd. 3400 42,8
Saturn 20 «Solar Turbines’ 22562 24,33
Mercury 50 «Solar Turbines’ 14179 38,51
Taurus 70 «Solar Turbines’ 15143 33,79
Titan 130 «Solar Turbines’ 11170 35,2
АИ-336–1 (2) –10 «Мотор-Січ» 4800 34,5 2275 х 5662
UGT10000 «Зоря-Машпроект» 36,0
UGT15000 «Зоря-Машпроект» 35,0
UGT25000 «Зоря-Машпроект» 36,5

Технічні характеристики сучасних газотурбінних установок

інноваційний спосіб неруйнівного контролю стану деталей машин

Cтворений автором програмно-
апаратний комплекс технічної діа-
гностики ГПА «Реактив-32», належить 
до способів неруйнівного контролю 
якості і надійності деталей машин 
в галузі авіаційного двигунобудуван-

ня, але також може знайти застосу-
вання у галузі проектування і екс-
плуатації будь-яких турбоагрегатів: 
газотурбінних двигунів (ГТД) в авіації, 
у суднобудуванні, та взагалі лопаттє-
вих машин, відцентрових та осьових 

компресорів і турбін, та в інших га-
лузях машинобудування: енергетиці, 
трубопровідному транспорті, під час 
конструювання парових турбін, комп-
ресорних газотурбінних установок 
тощо. 
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З рівня техніки відомі способи 
оптичної, електромагнітної і акус-
тичної дефектоскопії під час прове-
дення діагностики технічного стану 
турбоагрегатів (зокрема і ГТД), які 
дають змогу більш точно визначати 
дійсний ресурс двигунів та компре-
сорів, та експлуатувати їх не за нор-
мативним ресурсом, а за реальним 
технічним станом. Зокрема, у трубо-
провідному транспорті ці способи 
спрямовані на підтримання безпеки 
ГПА, на виявлення критичного стану 
найбільш вразливих до ушкоджень 
деталей турбоагрегата, та на вимі-
рювання найбільш інформативних 
технічних параметрів цих деталей. 
У турбоагрегатах такими деталя-
ми є лопатки компресора і турбіни.  
Для їхньої діагностики і для розра-
хунку реальних накопичених циклів 
навантажень, згідно з теорією втом-
люваності матеріалів, застосовується 
акустичний метод оцінки коливань 
лопаток за обраним діагностичним 
критерієм (наприклад, за крутиль-
ними коливаннями ротора). Але такі 
методи не дають можливості визна-
чити технічний стан кожної лопатки 
працюючого турбоагрегату індиві-
дуально, а дають змогу лише зроби-
ти середньостатистичні розрахунки.  
Це викликано такими причинами, як 
слабкість акустичного сигналу від 
працюючої лопатки, зашумленість за-
гального потоку акустичних сигналів 
лопаток іншими, більш потужними ко-

ливаннями, та шумами від інших дета-
лей двигуна. Інші існуючі методи де-
фектоскопії, такі як електромагнітний 
(метод реєстрації вихрових токів 
Фуко), оптичний (метод лазерної ін-
терферометрії, метод муарових смуг, 
метод рентгеноструктурного аналізу), 
акустичний (метод акустичної емісії), 
також не можуть бути застосовані 
в працюючому турбоагрегаті, а мо-
жуть бути застосовані лише при не-
рухомих лопатках турбоагрегата.

Одним із способів діагностики тех-
нічного стану лопаток ГТД є активний 
спосіб електромагнітної діагностики 
лопаток у системі ACSPD, за час-
тотою випромінювання віддзерка-
лених лопатками електромагнітних 
коливань. За своєю математичною 
сутністю усі ці вищеназвані методи 
зводяться до ідеї накопичення до-
статньої статистики для вимірювання 
похибки: накопичення похибки поло-
ження сигналу у просторі, за рахунок 
довгого оптичного важеля (довго-
го плеча інтерферометра), або на-
копичення похибки у часі, (зокрема, 
у частоті сигналу), за рахунок за-
стосування високої опорної частоти 
і довготривалого часу вимірювання.

Суттєвими ознаками таких спосо-
бів діагностики є джерело діагнос-
тичних сигналів S-1, джерело маг-
нітного поля N-2, об’єкт діагностики: 
турбоагрегат 3, предмет діагности-
ки: лопатки турбоагрегата 4 (рис. 1), 
фізичний тип інформативних діа-

гностичних сигналів від предмета 
діагностики 5 (акустичні або елек-
тромагнітні коливання), фізичний 
стан середовища, в якому працю-
ють лопатки турбоагрегата (напри-
клад між полюсами S i N постійного 
магніту або електромагніту), та за-
стосоване діагностичне обладнання 
(наприклад ACSPD), датчики для пер-
винної обробки діагностичних сигна-
лів N-2, спосіб суміщення положення 
датчиків для первинної обробки діа-
гностичних сигналів з положенням 
лопаток працюючого турбоагрегата, 
система управління, керована обчис-
лювальним пристроєм 6, яка скла-
дається з логічних та арифметичних 
елементів (рис. 2).

Запропонований спосіб діагностики 
працюючого турбоагрегату спрямо-
ваний на вирішення технічної задачі: 
визначення технічного стану кожної 
лопатки компресора і турбіни індиві-
дуально, на робочих режимах обер-
тання ротора, на якому закріплені ло-
патки. Показником якості вирішення 
технічної задачі є технічна ефектив-
ність її вирішення, тобто прогнозова-
на імовірність знаходження предмета 
діагностики у працездатному стані 
протягом гарантованого ресурсу, (яка 
залежить від імовірності виявлення 
інформативного діагностичного сиг-
налу та від критерію визначення тех-
нічного стану лопатки турбоагрегата, 
від способу генерування та способу 
порівняння інформативних діагнос-

Рис. 1. Взаємне розташування об’єкта діагностики: працюючого турбоагрегата 3, предмета діагностики 4: лопаток 
турбоагрегата, інформативних діагностичних сигналів (5, 7), полюсів постійного електромагніту S і N, торці яких 
суміщені з площинами датчиків для первинної обробки діагностичних сигналів (передавальної S-1, приймальної N-2, 
антен), системи управління, керованої обчислювальним пристроєм (6).
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тичних сигналів. Вирішення цієї задачі 
дає змогу досягти технічного резуль-
тату: точно прогнозувати ймовірність 
знаходження предмета діагностики 
(лопатки) у працездатному стані про-
тягом гарантованого ресурсу (тобто 
визначати залишковий ресурс лопа-
ток), та визначати гарантовану імовір-
ність надійної роботи турбоагрегата.

Прогнозована імовірність знахо-
дження лопатки ГПА у працездат-
ному стані протягом гарантованого 
ресурсу визначається через залиш-

ковий ресурс лопаток і підрахову-
ється очевидним чином із методики 
визначення довготривалості роботи 
лопаток залежно від втомлюваності, 
(накопиченої кількості циклів зги-
нання-розгинання), від імовірності 
виявлення діагностичного сигналу 
від лопаток та від розпізнавання їх 
реального технічного стану.

Іншими видами технічних резуль-
татів, очікуваних від застосування 
запропонованого способу діагности-
ки, можуть стати також поліпшення 

якості технічного обслуговування 
та технічного контролю турбоагрега-
ту в цілому, оскільки обчислювальна 
потужність запропонованого облад-
нання дає можливість контролювати 
технічний стан кожної деталі турбо-
агрегату.

Застосування запропонованої сис-
теми неруйнівного контролю дає 
змогу виявляти нестійкі режими 
функціонування турбоагрегату: пом-
паж, біфуркації, інші особливості три-
вимірних потоків і вихорів. 
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Рис. 2. Структурно-функціональна схема обчислювального пристрою 6 (див. рис. 1)
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моделювання пропускної 
здатності газотранспортної 
системи під час імпортування 
природного газу із Словаччини
розроблено математичну модель реверсного постачання газу в україну 
за напрямком велки капушани (Словаччина) – кС «ужгород» – кС «росош» – 
кС «Долина» із використанням газопроводу «Долина–ужгород–Держкордон-2»

М. Л. Білявський
канд. техн. наук
пат «укртраНСгаз»
о. М. Сусак
канд. техн. наук
іфНтуНг

Розроблено математичну мо-
дель реверсного постачання 
газу в Україну за напрямком 
Велки Капушани (Словаччина) – 

КС «Ужгород» – КС «Росош» – КС «До-
лина» із використанням газопроводу 
«Долина – Ужгород – Держкордон-2»

Виходячи з нинішньої ситуації на ві-
тчизняному газовому ринку, стратегія 
України в газовому комплексі пови-
нна бути спрямована на: збільшення 
власного видобутку природного газу; 

Рис. 1. Зміна пропускної здатності розрахункової 
системи (КС «Росош» в резерві)

Рис. 2. Зміна пропускної здатності розрахункової 
системи (КС «Росош» в роботі)

забезпечення довгострокових резер-
вів нафти і газу для попередження 
кризових ситуацій; створення в Україні 
інфраструктури для об’єднання з газо-
вою інфраструктурою ЄС; зміцнення 
енергетичного суверенітету, дивер-
сифікація імпорту енергоносіїв. Для 
цього необхідно ухвалити низку зако-
нопроектів в тому числі, Закон Украї-
ни «Про основи функціонування ринку 
природного газу», який передбачає 
захист конкуренції у сфері видобутку 

і торгівлі (зокрема, імпорту і експорту) 
газом та внести зміни до Закону Укра-
їни «Про рентні платежі за нафту, при-
родний газ і газовий конденсат», які 
встановлюють ефективні ставки і по-
рядок сплати платежів і сприятимуть 
підвищенню рівня видобутку тощо. Ви-
конання цих планів можливо за умови 
залучення кредитів для реконструкції, 
технічного переоснащення і модерні-
зації ГТС, впровадження енергозбе-
рігаючих технологій; затвердження 
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програми заходів щодо збільшення 
місткості підземних сховищ газу; за-
безпечення стабільних постачань при-
родного газу з Росії до України на базі 
міжурядових угод.

Одним із шляхів реалізації постав-
лених задач є імпорт природного газу 
в Україну з території європейсь ких 
країн.

Виходячи із особливості техноло-
гічних схем газотранспортних сис-
тем сусідніх країн одним із найбільш 
перспективним шляхом є реверсні 
постачання газу зі Словаччини по на-
прямку Вельки Капушани – Ужго-
род – Долина. У зв’язку з цим авто-
рами розроблено розрахункову схему 
реверсного постачання газу в Україну 
за напрямком: Вельки Капушани (Сло-
ваччина) – КС «Ужгород» – КС «Росош» 
– КС «Долина» з використанням газо-
проводу «Долина – Ужгород – Держ-
кордон-2» (ДУД-2).

Мета розрахунку полягає в знахо-
дженні такої максимальної об’ємної 
витрати газу за стандартних умов, 
за якої тиск в кінці газопроводів відво-
дів та в кінці газопроводу не менший 
за мінімально допустимі значення для 
кожного із місяців в році, максималь-
но можливо використовується наявна 
потужність ГТУ для привода нагніта-
чів та виконуються всі технологічні 
обмеження на КС (по зведеній витра-
ті, зведених відносних обертах, тиску 
на виході КС, наявній потужності).

Розрахунки проводяться за допо-
могою індивідуальної комп’ютерної 
програми методом послідовних на-
ближень.

Розрахунок пропускної здатності 
розглядуваної системи було проведе-
но за таких варіантів роботи:
1. Робота газотранспортної системи 

на ділянці КС «Ужгород» – КС «До-
лина» без включення КС «Росош» 
(з урахуванням та без урахування 
лупінгів).

2. Робота газотранспортної системи 
на ділянці КС «Ужгород» – КС «Доли-
на» з включенням КС «Росош» (з ура-
хуванням та без урахування лупінгів).

Розрахунок проводився методами 
математичного моделювання.

Всі запропоновані варіанти було 
розраховано із урахуванням сезонних 
змін умов транспортування газу по те-
риторії України.

Таким чином, за умови не викорис-
тання КС «Росош» та без урахування 
лупінгів пропускна здатність системи 
у реверсному режимі роботи зміню-
ється в діапазоні від 56,7 млн. м3/д 
до 56,5 млн. м3/д. При цьому макси-
мальне значення пропускної здатності 
спостерігається у зимовий період року 
що відповідає максимальній наявній 
потужності газотурбінних установок 
(ГТУ) на КС Ужгород у 9300÷9700 кВт.

Слід відмітити, що розрахунок про-
водився із урахуванням двохступе-
невого стиснення на КС «Ужгород» 
з метою досягнення максимальної 
пропускної здатності.

За результатами розрахунку буду-
ємо графічні залежності пропускної 
здатності складного газопроводу, аб-
солютного тиску на початку і в кінці 
основної магістралі, наявної потуж-
ності ГТУ та ефективної потужності 

нагнітачів від зміни сезонних умов 
перекачування.

Під час включення лупінгів без за-
стосування КС «Росош» пропускна 
здатність системи зростає до значень 
від 59,6 млн. м3/д до 60,15 млн. м3/д. 
Тобто зростає до 5 %, отже є доціль-
ність працювати із наявними лупінга-
ми на газопроводі ДУД-2.

За умови використання проміжної 
КС «Росош» пропускна здатність сис-
теми суттєво зростає. Розрахунок було 
проведено за умов двоступеневої 
роботи КС «Ужгород» та КС «Росош». 
Таким чином, пропускна здатність сис-
теми у реверсному режимі без ураху-
вання роботи лупінгів коливається 
в межах від 72,8 до 72,6 млн. м3/д.

За умов включених лупінгів про-
пускна здатність системи зростає 
до 80,9 млн. м3/д – 79,8 млн. м3/д, тоб-
то до 10 %. Однак слід відмітити, що 
реалізація такого варіанту реверсної 
подачі газу потребує модернізації тех-
нологічної схеми вузла підключення 
КС «Росош».

Річна пропускна здатність на ді-
лянці Велькі Капушани – Ужгород – 
Росош – Долина становить від 21 
до 29 млрд. м3 на рік.

Тому, як ніколи актуальним є ство-
рення в Україні сприятливих еконо-
міко-політичних умов для входження 
вітчизняної газотранспортної інфра-
структури до складу енергетичної сис-
теми Європейського Союзу. 

Рис. 3. Динаміка зміни 
ефективності потужності 
нагнітачів (КС «Росош» в резерві)

Рис. 4. Динаміка зміни ефективності 
потужності нагнітачів (КС «Росош» 
в роботі)

мета розрахунку поля-
гає в знаходженні такої 
максимальної об’ємної 
витрати газу за стан-
дартних умов, за якої 
тиск в кінці газопроводів 
відводів та в кінці газо-
проводу не менший 
за мінімально допустимі 
значення для кожного із 
місяців в році.
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Деградація сталей  
магістральних газопроводів
обґрунтовано низку особливостей деградації механічних і корозійно-механічних 
властивостей магістральних газопроводів, експлуатованих протягом 28–40 років

є. і. Крижанівський
докт. техн. наук
іфНтуНг
г. М. никифорчин
докт. техн. наук
фмі ім. в. г. карпенко НаНу

Зазвичай головним чинни-
ком деградації сталей ма-
гістральних трубопроводів 
вважають деформацій-

не старіння, яке підвищує міцність, 
але знижує пластичність і ударну 
в’язкість (перша стадія експлуатацій-
ної деградації, рис. 1) [1–3].

Проте, якщо тривалість експлуатації 
наближається до 20–30 років, в ме-
талі стінок труби інтенсивно розвива-
ється об’ємна (розсіяна) пошкодже-
ність (друга стадія), яка зумовлює ряд 
особливостей в механічній поведінці 
матеріалу. На цій стадії нівелюється 
зміцнення матеріалу деформаційним 
старінням, тому можна спостерігати 
одночасне зниження, з одного боку, 
міцності і твердості, а з іншої – опору 
крихкому руйнуванню.

Зазвичай досягаються протилежні 
тенденції, викликані, наприклад, тер-
мічною обробкою, легуванням, де-
формацією і т. п.

Ще одна особливість полягає в різно-
му характері зміни характеристик плас-
тичності деградованих сталей: знижен-
ня відносного звуження ψ і підвищення 
відносного подовження δ через роз-
криття великої кількості мікротріщин, 
що з’явилися в процесі експлуатації.

Звідси стає проблематичним 
використання параметра δ як 

характеристики пластичності, оскіль-
ки він відображає не лише здатність 
матеріалу до пластичної деформації, 
але і розкриття дефектів розсіюваної 
пошкоджуваності.

Це особливий феномен експлуата-
ційної деградації механічних власти-
востей, що отримав підтвердження і 
під час оцінювання високотемпера-
турної деградації сталей паропрово-
дів ТЕС [4].

З приведеної схеми (рис. 1) вихо-
дить, що характеристики крихкого 
руйнування більш чутливіші, ніж по-
казники пластичності, до зміни стану 

металу унаслідок його тривалої екс-
плуатації, а до чутливих до деграда-
ції характеристик можна віднести 
і межу втоми σ-1 (у роботі [19] харак-
теристика σ-1 виявилася особливо 
чутливою до експлуатаційної дегра-
дації лопаток парових турбін ТЕС).

На рис. 2 наведено приклад макро- 
і мікрофрактографії зразків експлу-
атованої сталі 17Г1С, випробуваних 
на ударну в’язкість. Видно, що лан-
цюжки макропор вздовж напряму 
плющення, які утворилися, мабуть, 
на кордоні неметалічних включення, 
що розкотили, і вказують на надзви-
чайно високу інтенсивність пошко-
джуваності сталі в об’ємі стінки труби.

Мікрофрактографія вказує на низь-
ку енергоємкість руйнування (менша 
для триваліше експлуатованої сталі), 
що і відбилося відповідним чином 
на опорі до крихкого руйнування.

Про міру розсіяної пошкоджува-
ності можливо побічно судити, ви-
вчивши поведінку водню в металі 
методами його високотемпературної 
екстракції і проникності крізь зразок-
мембрану [5].

З використанням першого мето-
ду ступінчастим підвищенням тем-
ператури в діапазоні 200–600 °C 
встановлено [6, 7], що з експлу-
атованого металу виділяється, з 

Рис. 1. Схематичне представлення 
зміни властивостей, які 
характеризують експлуатаційну 
деградацію сталей: І – стадія 
деформаційного старіння; ІІ – стадія 
розвитку розсіяного пошкодження
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одного боку, в 1,5–2 рази більше 
залишкового водню, а з іншої – 
в основному його високотемпе-
ратурна фракція (при нагріванні 
до 400 і 600 °C), тоді як з металу 
труби запасу – практично лише 
низькотемпературна (200 °C).

Це свідчить про те, що для сталі 
у вихідному стані властиві низько-
енергетичні водневі пастки – дис-
локації. Відповідно деградованому 
металу властиві високоенергетичні 
пастки (пори, тріщини), зазвичай від-
сутні в металі труби запасу.

За допомогою електрохімічних 
методів дослідження проникності 
водню можна визначати його ефек-
тивний коефіцієнт дифузії, залежний 
від міри захвату водню пастками 
і тому що відображає міру дефек-
тності матеріалу. Порівняння коефі-
цієнтів дифузії для експлуатованого 
і неексплуатованого металу вказало 
на істотне його зменшення в дегра-
дованій сталі.

Зміна стану металу в результаті 
його тривалої експлуатації відби-
вається не лише на механічних або 
корозійно-механічних властивостях, 
але і на електрохімічних характе-
ристиках, які можна визначати в по-
льових умовах. У разі задовільної 
чутливості показників електрохіміч-
них вимірів, це закладає основу для 

неруйнівного методу діагностики ме-
ханічного стану металу.

До електрохімічних показників, які 
були апробовані для цієї мети [8, 9], 
відносили потенціал корозії, коефіці-
єнти Тафеля, струм корозії і поляри-
заційний опір. Встановлено, що струм 
корозії і поляризаційний опір най-
більш чутливі до деградації сталей.

Для запобігання деградації зо-
внішньої поверхні металу підземних 
газопроводів в умовах розвитку біо-
корозійних процесів, авторами роз-
роблено інноваційні біостійкі про-
тикорозійні покриття з підвищеною 
гідрофобністю за участю біфункці-
ональних інгібіторів корозії (біоци-
дів) (Патенти України № № 82775, 
84769, 89709).

Практична реалізація цих покрит-
тів в нафтогазовому комплексі є од-
ним із шляхів вирішення науково-
технологічної проблеми запобігання 
біокорозійній деградації підземних 
трубопроводів.

Рис. 2. Поверхні випробуваних 
магістральних газопроводів 
на ударну в’язкість зразків із сталі 
17Г1С після 29 (а, б) та 40 (в, г) років 
експлуатації

висновки
Експлуатаційну деградацію металу 

можна ефективно визначати за умо-
вами випробування: низька темпе-
ратура, корозійні або наводнювальні 
(катодна поляризація) середовища, 
використання зразків з тріщинами.

Загалом, деградація сталей ін-
тенсивніше в нижній частині труби 

і ближче до її внутрішньої поверхні, 
що демонструє негативний вплив 
середовища, яке транспортується, і 
підтверджує негативну роль адсор-
бованого металом водню.

Моніторинг поверхневих дефектів 
труб недостатній для обґрунтування 
безпечної експлуатації трубопрово-

дів, якщо не враховується можлива 
експлуатаційна деградація власти-
востей сталей. Їх можна моніторити 
вимірами електрохімічних характе-
ристик, і це відкриває нові можли-
вості для вживання електрохімічних 
методів в діагностиці стану тривало 
експлуатованих трубопроводів. 
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оцінка енергоефективності  
систем транспорту газу
розглянуто методику оптимізації режимів роботи газотранспортної системи 
за критерієм оптимальної енергоефективності

в. я. грудз
докт. техн. наук
я. в. грудз
докт. техн. наук

Прогнозування технологіч-
них режимів транспор-
тування газу магістраль-
ними газопроводами 

зазвичай здійснюється на базі ма-
тематичних моделей, які базуються 
на основі рівнянь руху, нерозривності 
і енергії газових потоків.

Загальні енерговитрати на тру-
бопровідний транспорт газу можна 
розділити на корисні витрати, спря-
мовані на забезпечення заданої 
продуктивності газопроводу, і енер-
говитрати. Очевидно, що корисні 
енерговитрати на транспорт з метою 
економії енергоресурсів скорочува-
ти не можна. Тому єдиний варіант 
зменшення витрат енергії є скоро-
ченням енергетичних втрат.

Загалом енергетичні втрати можна 
розділити на такі види: дисипативні 
втрати, втрати на підтримку напру-
жено деформованого стану трубо-
проводу, інерційні втрати.

Для встановлення структури енер-
гетичних втрат на транспортування 
газу було розглянуто понад 5000 ре-
жимів роботи газопроводів УМГ 
«ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ», які було 
об’єднано за характерм руху газу 
в 17 груп.

Оцінюючи енерговитрати, ми 
встановили, що величина корисних 

енерговитрат лежить в межах 21,05–
24,09 %, дисипативні втрати енергії 
становлять 62,78–70,06 %, інерційні 
втрати лежать в межах 5,84–13,06 %, 
енерговитрати формозміни склада-
ють 1,89–2,23 %.

Нами запропоновано використову-
вати поняття коефіцієнт корисної дії 
(ККД) для газотранспортної системи 
в цілому. Вважається, що корисні 
енерговитрати пов’язані з роботою 
подолання гідравлічного опору га-
зопроводу для забезпечення зада-
ної пропускної спроможності. Повна 
підведена до системи енергія визна-
чається енергією від спалювання па-
ливного газу.

Слід зауважити, що під час оціню-
вання ефективності використання 
двигунів на компресорних станціях 
прийнято використовувати ККД ма-
шини, що дає можливість провести 
ранжування двигунів за принципом 
корисного використання енергії, 
що у свою чергу дало змогу створити 
конкурентоздатний ряд газоперека-
чувальних агрегатів, яким користу-
ються у процесі проектування комп-
ресорних станцій, зокрема у виборі їх 
устаткування.

Проте такий підхід вирішує лише 
часткову задачу економії енергоре-
сурсів під час транспортування газу, 

оскільки кінцевою метою є не процес 
компримування газу, а загальніший 
процес його транспортування. Тому 
ККД системи має бути основним 
(або одним з основних) критеріїв 
оптимуму процесу обслуговування 
або управління режимами газотран-
спортної системи, оскільки стратегія 
оптимізації технологічного процесу 
або технічного рішення не може вва-
жатися задовільною, якщо вона при-
водить до зниження ККД системи.

Для апробації запропонованої ме-
тодики розрахунку ККД газопроводу, 
оцінки його величини і аналізу за-
лежностей від параметрів режиму 
перекачування виконано розрахун-
ки для гіпотетичного газопроводу, 
яким перекачується метан і який 
складається з однієї лінійної ділянки 
діаметром 1420 х 20 мм і завдовж-
ки 127 км, і компресорної станції, 
обладнаної газоперекачувальними 
агрегатами ГТН-25І з нагнітачем 
650–24–11.

Розрахунки проводилися для різних 
умов роботи газопроводу, за резуль-
татами побудовано графічні залеж-
ності. Як видно з графіків, збіль-
шення витрат газу по газопроводу 
приводить до зменшення ККД газо-
транспортної системи. Цей висновок 
на перший погляд парадоксальний.
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Адже відповідно до розрахункових 
залежностей при збільшенні витра-
ти величина ККД повинна зростати. 
Крім того, при збільшенні витрати 
(за інших ідентичних умов) зростати-
ме перепад тиску на початку і в кінці 
лінійної ділянки, що також повинно 
привести до зростання ККД. Про-
те, величина витрати паливного газу 
зростає стрімкіше, що зрештою ви-
кликає зниження ККД.

Таке співвідношення між витра-
тою газу по газопроводу і витратою 
паливного газу спостерігається за-
вдяки низьким значенням ККД газо-
турбінних установок, тобто завдяки 
малоефективному використанню 
енергії паливного газу. Якщо умов-
но допустити, що ККД газотурбінної 
установки (ГТУ) збільшився з 28,8 
до 30 %, то крива залежності ККД 
газопроводу від витрати газу мати-
ме максимум, який за подальшого 
збільшенні ККД ГТУ зміщуватиметь-
ся у бік вищих значень витрати газу 
по газопроводу.

Таким чином, результати дослі-
джень показують, що використання 
газотурбінних ГПА на КС з енерге-
тичної точки зору є малоефективним.

Під час руху газового потоку в тру-
бопроводі потенційна енергія тиску 
перетворюється на кінетичну енергію, 
яка завдяки роботі сил тертя у свою 
чергу перетворюється на внутрішню 
енергію, дисипація якої в довкілля спо-
стерігається у вигляді теплового пото-
ку. Отже, величина теплового потоку 
від газу в довкілля визначає міру роз-
сіювання внутрішньої енергії газу і по-
винна впливати на ККД газопроводу.

У наведеному прикладі експлуата-
ції гіпотетичного газопроводу зміна 
теплового потоку в довкілля може 
моделюватися зміною температури 
газу в кінці газопроводу: чим біль-
ше кінцева температура газу, тим 
менше тепловий потік в довкілля. Як 
видно з графіка на рис. 1, зростання 
кінцевої температури газу приводить 
до збільшення ККД газопроводу, 
який відповідає уявленням про збе-
реження і перетворення енергії газо-
вого потоку.

Якщо прийняти в рамках аналізу 
роботи гіпотетичного газопроводу 
КПД ГТУ рівним 0,288, ККД відцен-
трового нагнітача рівним величині 

його політропічного ККД, який ви-
значався в процесі проведення роз-
рахунків і числове значення якого 
лежить в межах 0,76–0,81, то отри-
маємо діапазон зміни ККД лінійної 
ділянки газопроводу 0,98–0,92. Від-
мітимо, що відношення величини 
втрат внутрішньої енергії у формі те-
плового потоку в довкілля до загаль-
ної енергії газового потоку лежить 
саме в такому діапазоні.

Таким чином, величина теплопере-
дачі від газового потоку в довкілля 
для магістрального газопроводу має 
бути тісно пов’язана з коефіцієнтом 
корисної дії газопроводу. Величина 
питомих тепловтрат в довкілля для 
магістрального газопроводу в оди-
ницю часу може бути виражена че-
рез коефіцієнт теплопередачі, серед-
ню температуру газу і температуру 
ґрунту.

Кількість тепла, яке переноситься 
одиницею маси газу, що транспор-
тується, в середньому може бути 
виражена через теплоємність газу 
і його температуру. Тоді відношення 
питомих втрат енергії до кількості те-
пла, яке переноситься потоком газу, 
може бути використано як оцінку 
середньої величини теплових втрат 
в довкілля.

На основі аналізу рівняння енер-
гії газового потоку для оцінки поді-
бності енергетичних втрат, пов’язаних 
з дисипацією, використано відно-
шення міри теплопередачі в до-
вкілля до міри перетворення енергії 
і її перенесення газовим потоком.  
Використовуючи операцію приведен-
ня диференціальних операторів, отри-
мано вираження критерію подібності.

За результатами натурних вимірів 
основних параметрів роботи газо-
проводу за період 1999‒2006 рр. 
визначено коефіцієнти корисної дії 
газопроводів «Братерство» на ділян-
ці Долина – Росош, «Союз» на ділянці 
Богородчани – Хуст і «Уренгой – По-
мари – Ужгород» на ділянці Богород-
чани – Голятин. Для тих же моментів 
часу визначено значення запропоно-
ваного критерію. Як і очікувалося, із 
збільшенням запропонованого кри-
терію величина коефіцієнта ефектив-
ності знижується.

Це відповідає фізичним уявленням 
про розсіювання енергії.

Проте із збільшенням критерію, 
починаючи з його певного значення, 
коефіцієнт корисної дії зростає. Цей 
факт має своє фізичне обґрунтування. 
Річ у тому, що збільшення критерію 
відбувається за рахунок зростання 
лінійної швидкості газового потоку, 
або за рахунок зниження середньої 
температури газу. Збільшення ліній-
ної швидкості газового потоку веде 
до збільшення гідравлічних втрат, 
а, отже, до зниження гідравлічної 
ефективності, і, як наслідок, до змен-
шення коефіцієнта корисної дії. Крім 
того, збільшення лінійної швидкості 
руху газу приводить до високої тур-
булізації потоку і обумовлює вине-
сення рідини з газопроводу.

Слід зауважити, що відповідно 
до проекту транспорт газу магі-
стральними газопроводами прово-
диться в умовах стаціонарного пото-
ку. Прояви нестаціонарної, викликані 
обуреннями у вигляді зміни вступу 
або відбору газу з системи, а та-
кож флуктуаціями тиску, приводять 
до виникнення енергетичних втрат 
унаслідок дії інерційних сил. У роботі 
розглядаються нестаціонарні проце-
си в газопроводах, викликані аварій-
ними витоками газу.

Для різних режимів розрахову-
вався критерій нестаціонарної і від-
повідно ККД системи. Встановлено, 
що при квазістаціонарних режимах 
перебігу газового потоку спостеріга-
ється зниження відносного ККД га-
зопроводу до 2 %, зростання нестаці-
онарної викликає збільшення об’єму 
роботи сил інерції, яка призводить 
до зниження величини відносного 
ККД газопроводу.

Так, при значенні критерію неста-
ціонарної Nt=4,6×10–6 величина від-
носного ККД зменшується на 19 %, 
а з досягненням значення критерію 
нестаціонарної Nt=8,0×10–6 знижен-
ня відносного ККД досягає 43 %.

На практиці режими експлуата-
ції газопроводів з такими великими 
значеннями критерію нестаціонарної 
зустрічаються рідко. Проте, слід мати 
на увазі, що інерційні сили в газовому 
потоці можуть привести до істотно-
го зниження ККД газопроводу, тому 
експлуатація газопроводів найбільш 
ефективна при стаціонарних і квазі-
стаціонарних режимах. 
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політичні особливості реалізації 
проекту «південний потік»
якщо процес лібералізації газового ринку європи неможливо зупинити –  
його потрібно очолити, хай і на регіональному рівні. Саме цим і зайнятий зараз 
ват «газпром», інвестуючи мільярди євро в реалізацію проекту «південний потік»

о. р. Флюнт
вртп «укргазеНергоСервіС»

У російських ЗМІ будівництво 
«Південного потоку» при-
йнято називати глобаль-
ним і найбільш важливим 

газотранспортним проектом Газпро-
му. З першого погляду виглядає про-
ект вражаюче – газопровід потуж-
ністю 63 млрд. м3 газу в рік пов’яже 
російські родовища природного газу 
із споживачами в Південній та Цен-
тральній Європі.

Згідно з проектом, морська ділянка 
газопроводу «Південний потік» пови-
нна пройти по дну Чорного моря від 
компресорної станції (КС) «Російська» 
на російському побережжі до побе-
режжя Болгарії. Протяжність ділянки 
становить більше 900 км, максималь-
на глибина – більше двох кілометрів. 
Протяжність сухопутної частини 
в Європі складе 1455 км. (ділянка 
газопроводу пройде територією Бол-
гарії, Сербії, Угорщини і Словенії). 
Кінцева точка газопроводу – газо-
вимірювальна станція Тарвізіо в Іта-
лії. Від основного маршруту будуть 
побудовані відведення до Хорватії 
і Сербії. Таким чином, сухопутна час-
тина «Південного потоку» виглядає 
як система інтерконнекторів з висо-
кою пропускною спроможністю, яка 
зробить можливим оперативне пере-
кидання об’ємів газу між перерахо-
ваними вище країнами.

При цьому важливо пам’ятати про 
те, що Газпром готовий за свій раху-
нок профінансувати долю партнерів 
з будівництва сербської і болгарської 
ділянок газопроводу «Південний по-
тік», навіть використовуючи кредитні 
гроші. Передбачається, що повер-
нення цих інвестицій відбуватиметь-
ся згодом за рахунок грошей, отри-
маних за транзит газу.

Ще один важливий момент – доля 
російського монополіста в компаніях 
з управління ділянками газопроводу. 
Так, для реалізації проекту на терито-
рії Сербії в листопаді 2009 року було 
зареєстровано спільну проектну ком-
панію South Stream Serbia AG (частка 
ВАТ «Газпром» – 51 %, ДП «Сербія-
газ» – 49 %). Невід’ємною технологіч-
ною частиною «Південного потоку» 
стане найбільше на Півдні Європи 
підземне сховище газу «Банатський 
двір», яке розташоване в Сербії.

У Болгарії будівництвом «Південно-
го потоку» займеться South Stream 
Bulgaria AD, в якій Газпрому належить 
50 %, а останні 50 % – «Болгарсько-
му енергетичному холдингу» ЕАД. 
У пропорції 50 на 50 розподілено 
участь Газпрому і в управлінні газо-
транспортними операторами та ком-
паніями з будівництва «Південного 
потоку» в Угорщині, Словенії, Греції 
і Австрії. Хай у компаніях країн-чле-

нів ЄС Газпром і не має вирішального 
слова, як в Сербії, але й 50 % участі 
в потужній газопровідній системі – 
це серйозний важіль впливу на газо-
вий ринок тієї або іншої країни. Ось 
і виходить, що Газпром у цьому ви-
падку нібито виступає в ролі інтегра-
тора газотранспортних систем цілої 
низки європейських країн в єдину 
мережу. Така ситуація явно загро-
жує національним інтересам України, 
в потенціалі якої друга за протяжніс-
тю газотранспортна система Європи, 
модернізувавши яку всього за $1 
млрд. можна виконувати аналогічний 
об’єм товаротранспортної роботи.

Якщо пригадати про те, що розви-
ток спотового ринку газу в Північно-
Західній Європі був би неможливим 
без розгалуженої системи газопро-
водів, то може здатися, що це супер-
ечить логіці політики Газпрому. Адже 
саме спотовий ринок привів до по-
слаблення позицій російського по-
стачальника в Європі і змусив його 
йти на поступки за довгостроковими 
контрактами. Очевидно, якщо процес 
лібералізації газового ринку Європи 
неможливо зупинити, значить його 
потрібно очолити, хай і на регіональ-
ному рівні. Саме цим і зайнятий Газп-
ром, інвестуючи сотні мільйонів євро 
у розвиток південно-європейської 
газотранспортної інфраструктури, 
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в управлінні якої він надалі має на-
мір взяти найдіяльнішу участь.

А ось питання джерел наповне-
ння нових труб газом виглядає зо-
всім не так однозначно. Варто лише 
уважно розібратися в тому, що відбу-
вається довкола чергового «будівни-
цтва століття», затіяного російським 
монополістом, і навіть у пересічного 
громадянина виникне питання. Чому 
будівництво «Південного потоку», 
яке стартувало на чорноморському 
побережжі РФ поблизу Анапи в кін-
ці 2012 року, раптово перенеслося 
на Балкани, минувши свою складну 
частину – прокладку труб по дну Чор-
ного моря? Відповідь напрошується 
одна: Газпром поки не готовий встати 
удруге на ті ж граблі. В даному ви-
падку мова, звичайно ж, йде про вже 
побудований газопровід «Північний 
потік», по якому російський газ по-
ставляється до Німеччини.

Зовсім недавно консорціум Nord 
Stream, яким керує Газпром, заявив, 
що він не планує будувати нові гілки 
газопроводу. І це логічно, адже Євро-
пі потрібний не просто газ, а паливо 
за доступними цінами. Тоді як про-
качування газу по дну Балтійського 
моря дуже далеке від економіки і 
виглядає суто політичним рішенням. 
Низькі температури придонних шарів 
води в Балтійському морі приводять 
до утворення конденсату на внутріш-
ній поверхні труб «Північного потоку», 
що негативно впливає на якість газу, 
знижуючи його теплотворну здатність.

Влітку 2013 роки з претензіями 
до Газпрому відносно низької якості 
газу вже звернувся оператор гол-
ландської ГТС – Nederlandse Gasunie. 
До того ж, «вологий» газ при низьких 
температурах сповна може привес-
ти до формування в трубах газогі-
дратних корків, що обмежують про-
пускну спроможність газопроводу.  

Хоча останнє припущення і не має 
документальних підтверджень у ви-
падку експлуатації морських газого-
нів, але за досвідом функціонування 
наземних газопроводів при низьких 
температурах проблема газогідрат-
них корків широко відома.

Той факт, що «Північний потік» так 
і не наблизився до планових показ-
ників прокачування газу (55 млрд. м3 
за рік), свідчить про те, що технічних 
проблем в його операторів вистачає. 
Для Газпрому буде величезним успі-
хом, якщо за підсумками 2014 року 
через Nord Stream буде прокачано 
більше 30 млрд. м3.

Але повернемося до проекту «Під-
венний потік». Максимальна глибина 
залягання складає до 2 км. Опуска-
ючи технічні проблеми з прокладан-
ням труб на такій глибині (були б гро-
ші, все можна вирішити), зупинимося 
на такій особливості Чорного моря, 
як насиченість глибинних вод сір-
ководнем. Відомо, що сірководень – 
потужний корозійний агент, який 
роз’їдає навіть залізобетонні труби 
каналізації і робить сталь крихкою. 
Таким чином, «бетонна сорочка», за-
стосована на «Північному потоці», 
у випадку з Південним може лише 
відтермінувати процес корозії, але 
не запобігти йому.

Ніхто не сперечається, що розви-
ток сучасних технологій дає мож-
ливість вирішувати складні технічні 
проблеми, але ці рішення мають бути 
вписані в жорсткі рамки техніко-
економічного обґрунтування цього 
проекту. Одним словом, транспор-
тувати природній газ через Чорне 
море буде ще дорожче, ніж по дну 
Балтики. У результаті можна перед-
бачити, що Газпром використовує 
«Південний потік» для того, щоб під 
його прикриттям укріпити свої пози-
ції в ЄС.

Польща і Литва будують терміна-
ли, які дадуть змогу купувати скра-
плений газ на вільному ринку, що 
виключить необхідність укладати 
довготривалі контракти на основі 
формул, які зв’язали ціну газу з ціною 
нафти. Власний lng-термінал будує 
Хорватія. Чехія і Словаччина інвес-
тують у сполучні газопроводи, якими 
вони зможуть отримувати сировину 
з майбутніх терміналів на балтій-
ському побережжі. Ну і нарешті, пла-
ни будівництва транс-анатолійського 
трубопроводу (TANAP), по якому 
азербайджанський і туркменський 
газ поступатиме до Південної Євро-
пи, роблять «Південний потік» явно 
надлишковим і відверто збитковим 
проектом.

На завершення кілька слів про 
Третій енергетичний пакет ЄС і його 
застосування до інфраструктурних 
проектів. «Південний потік» одно-
значно суперечить нормам Третього 
енергопакету, оскільки абсолютно іг-
норує інтереси України як країни, що 
забезпечує більше половини поста-
чань російського газу на територію 
Євросоюзу.

Враховуючи явний профіцит газо-
транспортних потужностей України, 
вкладення грошей в «Південний по-
тік», є економічно недоцільним, а сам 
проект виглядає суто політичним. 
Більш того, у випадки запуску «Пів-
денного потоку», у зв’язку з перероз-
поділом потоків блакитного палива 
по європейській системі газопрово-
дів, газотранспортні системи Чехії, 
Словаччини і інших країн втратять 
свою рентабельність.

У зв’язку з цим можна передба-
чити, що «Південний потік» є всього 
лише зручним прикриттям для реа-
лізації стратегічних планів Газпрому 
з метою взяття під контроль балкан-
ської ГТС. 
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застосування прогресивних машин 
для переізоляції магістральних 
газопроводів
Створено принципово новий комплекс машин, які дають змогу одночасно 
підвищити швидкість виконання робіт з переізоляції магістральних газопроводів 
та зменшити витрати конструкційного матеріалу

В. М. Хіміч
ТОВ «ГАЗАГ»

У 2007 році два підприєм-
ства ТОВ «Курганмашині-
женіргін» (м. Курган) і ПМК-
4 (м. Москва) об’єднали 

свої зусилля з метою створення 
прогресивних машин для виконання 
комплексу робіт з переізоляції магі-
стральних газопроводів.

У результаті було розроблено 
принципово нові конструкції машин 
для очищення, нанесення ґрунтовки 
та ізоляції, виконання інших фінішних 
операцій тощо.

очисна машина
Всі відомі очисні машини мають 

один істотний недолік: забивання 

пружин різцевих вузлів залишками 
ізоляції, що очищається. Через 20–
50 м різці втрачають пружність, б’ють 
по трубі, якість очищення падає, 
з’являються плями незнятої ізоляції. 
Застосувавши гумовий пружний еле-
мент, удалося усунути відкриті шар-
ніри і пружини, тобто припинилося 
забивання залишками плівки і бруду 
різців, які стали працювати м’яко, 
ненаголошено, добре обробляючи 
поверхню труби, зварні шви (як подо-
вжні, так і кільцеві).

фінішна машина
Перед розробкою такого класу 

машин було проведено комплексні 

дослідження у цій галузі машинобу-
дування, які показали, що оброблен-
ня поверхні труби щітками, що мають 
швидкість 1000–1500 об/хв, приво-
дила до витирання старого прайме-
ра і створення з нього тонкої неефек-
тивної плівки. Лише із зростанням 
зворотів до 4500 об/хв цей ефект 
починає зникати і повністю зникає 
після 6000 об/хв.

Застосувавши тролейний струмо-
відвід вдалося розмістити електро-
приводи на роторах, що оберталися, 
за рахунок чого довести швидкість 
щіток до 7000 об/хв. Таким чином, 
щітки видаляють не лише всі огріхи 
очисної машини, але і видаляють всі 
залишки праймера.

Очисна машина Фінішна машина Ізолювальна машина
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машина для 
нагрівання 
трубопроводу

Такі машини було вдосконалено 
за рахунок застосування в маши-
ні для нагрівання труби пальника 
WESTER, що дало можливість підви-
щити теплову потужність до 600 кВт 
(в кращих аналогів з електронагрі-
вом це 160 кВт). Недолік попадання 
відкритого вогню на поверхню труби 
було усунуто за рахунок використан-
ня захисних екранів виготовлених 
із жаростійкої сталі.

котел
Розроблений котел для плавлен-

ня та видачі мастики складається 
з двох місткостей на одній осно-
ві. У одній йде плавлення шматків 
мастики, яка перекачується потім 
в другу, тобто процес плавлення і ви-
дачі йде безперервно. Плавлення 
і підтримка температурного режиму 
виконується за рахунок спалюван-
ня дизельного палива пальниками 
WESTER потужністю 147 кВт кожна. 
Температура підтримується авто-
матично. Застосування такого кот-
ла дає можливість різко збільшити 
швидкість плавлення мастики, а про-
цес нанесення її на трубу став без-
перервним.

машина для 
нанесення ґрунтовки

У цій машині, на відміну від 
попередніх аналогів, які виконували 
розтирання ґрунтовки по тілу труби 
тканинними рушниками (відсутність 
ґрунтовки в нижній частині труби), 
було застосовано систему розпилю-
вання за допомогою форсунок під 
тиском 25 кг/см2, що дало змогу за-
безпечити рівномірність нанесення 
шару ґрунтовки.

ізолювальна машина
Виготовлена машина для нанесен-

ня мастичної ізоляції на трубу, за ра-
хунок застосування у своєму складі 
екструдера гарантує рівномірний 
розподіл мастики заданої товщини 
по всьому периметру трубопроводу. 

Крім того було вирішено проблему 
частої зміни рулонів укривного ма-
теріалу і армуючої сітки. Завдяки 
використанню схеми «безкінечного 
рулону» відпадає необхідність за-
стосовувати додаткові людські ре-
сурси.

Крім того, припиняються зупинки, 
збільшується швидкість ізолювання, 
поліпшуються умови праці і техніка 
безпеки.

Використання інноваційного устат-
кування неможливе без застосування 
нових ізоляційних матеріалів. Компа-
нія «Геотекс» розробила і виробляє 
мастику, яка має низку переваг.

Для ізоляції газо-нафтопроводів 
у польових умовах нині застосовують 
бітумно-мастичні покриття «гарячо-
го» нанесення і полімерно-бітумні 
стрічки на основі матеріалу РАМ – 
«холодного» нанесення.

Бітумно-полімерна мастика, роз-
роблена ТОВ «ГЕОТЕКС», порівняно 
із звичайними бітумними мастиками, 
володіє вищою пластичністю, меха-
нічною міцністю і теплопровідністю.

Під час взаємодії мастики з ме-
талом труби на поверхні металу 
утворюється неруйнівний комплекс, 
пов’язаний із структурою металу. 
Міжплощинні відстані деякої плоско-
сті заліза і комплексу, що утворився, 
збігаються, що приводить до великої 
когезійної міцності. Це додає бітум-
но-полімерній мастиці низку унікаль-
них властивостей:

• зниження вимог до очищення мета-
левої поверхні;

• наявність дифузійного відведення 
продуктів корозії з зони покриття 
металу, що дає можливість зберіга-
ти високу адгезію бітумно-полімер-
ної мастики протягом всього термі-
ну експлуатації;

• збільшення бар’єрних властивос-
тей покриттів в процесі їх екс-
плуатації в результаті розчинення 
продуктів корозії в поверхневому 
шарі.
На відміну від інших виробників, 

які виробляють мастику в брикетах 
по 15 кг, застосування гранульованої 
мастики дасть змогу значно скоро-
тити витрати енергоресурсів для її 
розплавлення під час польового ре-
монту трубопроводів «гарячим» спо-
собом нанесення, а також захистити 
від контрафакту.

висновок
У результаті дослідних робіт 

було створено принципово новий 
комплекс, що дає можливість ви-
конувати роботи з переізоляції 
з гарантованою якістю і швидкістю 
до 1 кілометра за робочу зміну (8 го-
дин). У той же час застосування да-
ного комплексу у польових умовах 
ремонтних робіт магістральних 
газопроводів дало змогу зменши-
ти витрата ізоляційних матеріалів  
(бітумної мастики на 37 %, праймера 
на 43 %). 
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підготовка фахівців зі зварювання 
трубопроводів і конструкцій

флагманом з науково-професійної підготовки спеціалістів у галузі зварювання 
є кафедра «зварювання трубопроводів і конструкцій» івано-франківського 
національного технічного університету нафти і газу. про пріоритети науково-
навчального процесу, викладацький склад, методичну роботу, матеріально-
технічну базу кафедри як запоруку успішної діяльності у підготовці фахівців 
нафтогазової галузі

Л. С. Шлапак
докт. техн. наук
іфНтуНг

З метою поглиблення про-
фесійної орієнтації своїх 
випускників та подальшого 
удосконалення підготовки 

фахівців для потреб нафтогазової га-
лузі Івано-Франківським національ-
ним технічним університетом нафти 
і газу (ІФНТУНГ) у 2005 році (наказ 
№ 50 від 24.05.2005) було створено 
кафедру «Зварювання трубопроводів 
і конструкцій» у складі факультету 
«Нафтогазопроводів» для підготовки 
інженерів-механіків за спеціальністю 
«Технологія та устаткування зварю-
вання».

Перший самостійний набір на пер-
ший курс було здійснено у 2005 році, 
а перший випуск інженерів-механіків 
за напрямом підготовки «Зварюван-
ня» – у 2009 році.

Студентський контингент фор-
мується як за рахунок випускників 
середніх шкіл, так і за рахунок мо-
лодших спеціалістів, що отримують 
професію електрогазозварник у на-
вчальних закладах 2-го та 3-го рівнів 
акредитації за спеціальністю «Зварю-
вальне виробництво».

Науково-педагогічний 
персонал

Для підготовки спеціалістів спеці-
альності «Технологія та устаткування 
зварювання» залучено: три доктори 
наук, професори; сім кандидатів наук, 
доценти; п’ять асистентів.

Якісний склад викладачів кафе-
дри характеризується часткою мо-
лодих викладачів, які працюють над 
темами кандидатських дисертацій 
та більш досвідчених науковців, що 
виконують дослідження в контексті 

докторських робіт. Кафедра працює 
над залученням випускників-магі-
стрів для вступу до аспірантури з ме-
тою поповнення професорсько-ви-
кладацького складу кафедри.

Усі дисципліни кафедри повністю 
забезпечені типовими і робочими 
навчальними програмами та плана-
ми, які складені з врахуванням по-
вного висвітлення змісту дисципліни 
і потреб всебічної підготовки фахів-
ців. Це відповідає вимогам Вищої 
школи і дозволяє дати поглиблені 
знання з вирішення технічних та тех-
нологічних проблем, що необхідно 
для формування професійного рівня 
спеціалістів-зварників.

Викладачами кафедри зварювання 
трубопроводів і конструкцій прово-
диться серйозна науково-методична 
робота, яка отримала своє практичне 
відображення у виданих кафедрою 
навчальних посібниках з грифом  
Міністерства освіти і науки Украї-
ни: навчальний посібник «Теплові 
розрахунки під час зварювання»; 
підготовлено навчальний по-
сібник «Технологія спорудження 

у підготовці бакалаврів, 
спеціалістів та магістрів 
за спеціальністю «тех-
нологія та устаткування 
зварювання» беруть 
участь 22 кафедри, зо-
крема 11 докторів наук, 
професори; 32 кан-
дидати наук, доценти; 
4 асистенти
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трубопроводів»; навчальні посібники 
«Зварювання трубопроводів», «Зва-
рювання пластмас».

У підготовці бакалаврів, спеціа-
лістів та магістрів за спеціальністю 
«Технологія та устаткування зварю-
вання» беруть участь 22 кафедри, зо-
крема 11 докторів наук, професори; 
32 кандидати наук, доценти; 4 асис-
тенти.

Наукові напрямки 
кафедри

У науковому плані кафедра тісно 
співпрацює з провідними підпри-
ємствами нафтогазового комплексу 
України, Росії, Туркменистану, Грузії: 
зокрема для убезпечення експлуа-
тації трубопровідних систем розро-
блено технологію ремонту дефектних 
ділянок без припинення перекачу-
вання транспортованого продукту.

Для оцінки напружено-деформо-
ваного стану металу труб та зварних 
з’єднань розроблено нове покоління 
ультразвукових і електромагнітних 
вимірювачів з комп’ютерною оброб-
кою даних, що не мають аналогів 
у нашій країні.

Для потреб буровидобувних під-
приємств у співпраці із фахівцями 
зварювального факультету НТУ КПІ 
та кафедрою металургії і технології 
зварювального виробництва При-
азовського технічного університету 
проводяться наукові досліджен-
ня ремонту та зміцнення замкових 
з’єднань та тіла бурильних труб.

Наприклад, для ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ» розроблено технологію підси-
лення тіла труби та зварних з’єднань 
на ділянках ненормативного збли-
ження з будівлями і спорудами 
та складних ділянках траси з вико-
ристанням композитних матеріалів.

Рис. 1. Обговорення результатів наукових дослідження 
в лабораторії механічних випробовувань

Рис. 2. Лабораторія напружено-деформованого стану 
трубопроводу

На кафедрі є три на-
вчальні лабораторії, 
оснащені зварюваль-
ним обладнанням, 
комп’ютерний трена-
жер для імітації про-
цесів ручного дугового 
зварювання

матеріально-технічна 
база

На кафедрі є три навчальні лабора-
торії, оснащені зварювальним облад-
нанням, комп’ютерний тренажер для 
імітації процесів ручного дугового зва-
рювання, три лекційні аудиторії, осна-
щені технічними засобами навчання 
та науково-дослідна лабораторія, що 
входить до складу навчально-науково-
го інституту новітніх технологій тран-
спортування нафти і газу, на базі якої 
студенти магістри можуть працювати 
над виконанням своїх магістерських 
робіт на актуальні тематики пов’язані 
з проблемами спорудження та ремон-
ту трубопровідного транспорту.

Науково-дослідна 
робота студентів

аші студенти беруть активну 
участь у студентських наукових 
конференціях, студентських олімпі-
адах за спеціальністю «Технологія 
та устаткування зварювання», в кон-
курсах студентських наукових робіт. 
За останні три роки студенти завою-
вали перше місце в конкурсі студент-
ських робіт (м. Запоріжжя, 2009 р.), 
третє місце (м. Тернопіль, 2012 р.), 
третє місце в олімпіаді (м. Крама-
торськ, 2010 р.), третє особисте 

і командне місце (м. Чернігів, 2012 р.), 
перше особисте та третє командне 
місце (м. Івано-Франківськ), а також 
активно беруть участь у щорічних 
міжнародних студентських конфе-
ренціях, що проводяться по лінії  
Міністерства освіти і науки України.

зв’язки 
в виробництвом

Студенти нашої спеціальності на-
бувають виробничого досвіду на під-
приємствах Івано-Франківської, 
Львівської, Чернівецької, Хмельниць-
кої областей, які є провідними під-
приємствами з випуску обладнання 
для нафтогазової галузі.

Базами практики є: ПАТ «Івано-
Франківський арматурний завод», 
Бурштинська ТЕС, ПАТ «УКРТРАН-
СГАЗ», ДП «63 котельно-зварюваль-
ний завод», ПАТ «Івано-Франківсь-
кгаз», ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», 
ТзОВ «Стальконструкція ІФ», ТзОВ 
«Машзавод», ТОВ «Електролюкс 
Україна» та ін.

розподіл студентів 
на виробництво

Кафедра «Зварювання трубопрово-
дів і конструкцій» забезпечує 100 % 
виконання державного замовлення 
з працевлаштування на підприєм-
ствах Західного регіону (Івано-Фран-
ківська, Львівська, Чернівецька, Тер-
нопільська, Закарпатська області).

Наші випускники під час навчан-
ня у вузі отримують також робітни-
чі професії газоелектрозварюваль-
ника 2-го і 3-го розрядів, а також 
зварювальника пластмас з видачею 
посвідчення встановленого взірця, 
що розширює можливості працевла-
штування по закінченні навчання. 
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газова промисловість  
зародилась у Дашаві!
у 2014 р. виповнюється 90 років газової промисловості в україні. промислове видобу-
вання природного газу на Дашавському родовищі – найбільшому на той час у європі – 
стало початком цієї індустрії не тільки для україни, а й для всього колишнього СрСр

Б. П. Савків
українська нафтогазова академія

Прикарпаття стало пер-
шою ластівкою газифі-
кації на теренах України 
і колишнього Радянсько-

го Союзу. Перед Першою світовою 
війною різними фірмами проводи-
лись пошукові роботи калійних со-
лей. І майже одночасно, у 1912 році, 
під час буріння в районах Калуша 
і Дашави на великих глибинах було 
випадково віднайдено метановий 

газ. У Калуші ще до Першої світової 
війни спробували використовувати 
природний газ, але розпочалася ві-
йна і свердловина припинила свою 
роботу. У Дашаві буріння теж було 
припинено, свердловину ліквідува-
ли. Проте за свідченням старожилів 
газ виходив і горів майже всі роки  
Першої світової війни.

1920 року в Польщі, до якої вна-
слідок складних історичних процесів 

відійшла Східна Галичина, розпочали 
цільове буріння потенційних газових 
родовищ. Цей процес тривав довгий 
час, ударним способом – іноді за змі-
ну буровики проходили всього кілька 
десятків сантиметрів.

І ось 21 листопада 1921 року з гли-
бини 385 метрів нижньосарматських 
відкладів отримано потужний при-
плив блакитного палива з вільним 
дебітом 14 тис. м 3 газу за годину. 

На будові перших газопроводів
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Пізніше ця свердловина була 
поглиблена до 756,6 м і з цієї 
глибини 18 квітня 1924 року 
вдарив потужний фронт газу, 
який не було чим приборкати 
і заміряти.

Тільки 12 червня 1924 року 
вдалось змонтувати на гирлі 
свердловини відповідну ар-
матуру. При тиску 6,3 МПа 
вільний дебіт становив при-
близно 720 тисяч м 3 на добу. 
Розбурювання і експлуатацію 
Дашавського родовища про-
водили компанії «Газоліна» 
та «Польмін». Серед тих, хто 
починав працювати в бурінні і будів-
ництві у 20–30-х рр.. був і Герой Со-
ціалістичної Праці буровий майстер 
Микола Михайлів. Саме тоді буровим 
робітником у фірмі «Газоліна» почав 
працювати Іван Багрій, який присвятив 
Дашавському промислу понад 50 ро-
ків, виховавши цілу династію газовиків.

Розбудова Дашавського родовища 
започаткувала розвиток газотран-
спортної галузі. Протягом 10 років 
після відкриття промислу було по-
будовано майже 300 кілометрів ма-
гістральних газопроводів діаметром 
до 300 мм і природний газ одержали 
Стрий, Дрогобич, Львів, Моршин, Бо-
лехів, Вигода, Ходорів, Калуш.

Після возз’єднання західноукраїн-
ських земель з Радянським Союзом 
у 1939 році, нафтові і газові про-
мисли було націоналізовано. Уря-
дом УРСР було прийнято постано-
ву «Про план розвитку народного 
господарства в західних областях 
на 1940 рік», в якій передбачались 
кошти на геологорозвідувальні ро-
боти, реконструкцію та будівництво 
нових газопроводів.

У місті Львові було створено пер-
ший і єдиний в Радянському Союзі 
трест «Укргаз», до складу якого уві-
йшло Стрийське експлуатаційне від-
ділення, створене на базі об’єктів 
АТ «Газоліна» і «Польмін», а в тому 
числі Дашавське і Калуське газо-
ві родовища, магістральні газопро-
води, газолінові заводи в Биткові 
і Ріпному. Окрім цього, було орга-
нізовано Бориславське експлуата-
ційне об’єднання, до якого відійшли 
Опарське родовище, газопроводи 
до Дрогобича, Борислава і Стебника, 

газолінові заводи в Дрогобичі і Бо-
риславі. Першим керуючим трестом 
був Іван Богданов.

Поряд із збільшенням видобутку 
у Дашаві у 1940 році розпочато роз-
робку Опарського родовища, від-
критого у 30-ті роки. З Опар до Дро-
гобича було побудовано ще один 
газопровід, що надавало можливість 
поліпшити газопостачання міст Дро-
гобича та Борислава і використати 
супутній бориславський газ на га-
золінових заводах. Тоді ж збудова-
но газопровід «Опари–Меденичі» 
та підключено до газопостачання на-
вколишні села.

Проводились інтенсивна робота 
з розвідки прикарпатських родовищ. 
Більше ніж піввіку займався пошу-
ками газових родовищ О. Ф. Василів. 
Він розпочав свою трудову діяльність 
у галузі буріння ще за часів розвідки 
Опарського родовища польськими 
приватними компаніями.

Всього за 1940 рік з родовищ 
Прикарпаття було видобуто майже 
356 млн. м 3 газу, в тому числі Ка-
луське родовище дало 22,4 млн. м 3, 
Опарське – 19 млн. м 3.

Вже у передвоєнні роки виникла 
ідея будівництва газопроводу з Да-
шави до Києва, проте було розпо-
чато будівництво лише газопроводу 
«Дашава–Львів» (діаметр 300 мм), 
який було введено в експлуатацію 
у 1942 році.

Німецькі окупанти понад три роки 
«господарювали» на території Львів-
щини. В часи окупації загарбники 
створили підприємство «Карпатське 
нафтове акціонерне товариство – 
головне підприємство у Львові», 

яке робило все, щоб мак-
симально використати при-
карпатські родовища. Тому 
з діючих родовищ (Дашав-
ського, Опарського, Калусь-
кого) збільшився видуботок 
газу, було розпочато роботи 
з видобування газу з верх-
ніх горизонтів Хідновицько-
го родовища, відкритого ще 
у 1935 році. У 1941–1942 рр. 
було збудовано газопровід 
«Опари–Перемишль–Стальо-
ва Воля», введено в експлуа-
тацію сажзавод в Дашаві.

Відступаючи у червні 
1944 року, фашисти підірвали і запа-
лили свердловини на Дашавському 
родовищі, висадили в повітря пере-
ходи газопроводів через ріки Стрий 
і Дністер. Незважаючи на важкий во-
єнний період (за 20‒30 км від Даша-
ви ще тривали бої), в короткий термін 
були вибудовані родовища і віднов-
лено подачу газу у всіх напрямках.

У перші дні після звільнення Львів-
щини відновлено Всесоюзний трест 
«Укргаз» і Стрийське експлуатаційне 
відділення. Відновлювальними ро-
ботами керував головний інженер 
Стрийського експлуатаційного відді-
лення В. С. Чепіль, який ще за життя 
став легендарною особою в галузі 
і майже 30 років був головним інже-
нером підприємства.

Усіх учасників відновлювальних 
робіт було відзначено урядовими на-
городами.

У 1945 році іноземні спеціалісти 
(етнічні поляки) згідно з урядовими 
угодами укладеними між УРСР і Поль-
ським Комітетом Національного Ви-
зволення виїхали до Польщі. Тому 
такі обставини вимагали підготовки 
місцевих кадрів для газової промис-
ловості. На промисли і газопроводи 
прийшли сотні робітників з місцево-
го населення, колишні учасники ві-
йни, яким довелося змінити гвинтів-
ку на робітничий інструмент. Серед 
них були С. О. Тимків, І. Д. Курильців, 
Г. А. Тарас, В. В. Штинда та інші.

Таким чином, Дашавське родо-
вище стало одним з найпотужніших 
тогочасних газових родовищ світу, 
а 1924 рік вважається роком за-
снування газової промисловості 
України. 

На спорудженні бурової установки
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піввікове здобуття

більше 50 років тому розпочалася історія куп’янського лінійного виробничого 
управління магістральних газопроводів філії умг «Харківтрансгаз»

С. в. Бізін
куп’янське лвумг

Об’єднати весь світ те-
плом, енергією, натхнен-
ням – до цього пере-
дове людство прагнуло 

постійно, у всі віки, коли усвідомило 
силу прогресу.

На початку ХХ сторіччя людство 
відкрило «блакитне паливо», оцінило 
його, і вже в 50-х роках приступило 
до глобального його використання. 
Люди, що забезпечували поставку 
природного газу, стали символом 
прогресу.

Якось і не помітили мешканці ба-
гатьох міст України, Росії та Європи, 
як сполучили їх тисячокілометрові 
магістральні газопроводи. Серед цих 
постачальників сучасного палива – 
Куп’янське лінійне виробниче управ-
ління магістральних газопроводів, 
яким нині керує Максим Зикін.

П’ятдесяті роки двадцятого сторіч-
чя. Повним ходом йде розробка ціли-
ни, не лише сільськогосподарської, 
пшеничної, але й газової! 1956 рік – 
введено в експлуатацію газопровід 
«Шебелинка – Харків». який підтвер-
див статус України як газопостачаль-
ної держави.

Через рік газова магістраль про-
стяглась від Шебелинки до Дніпро-
петровська, у 1958 році – до Бєлго-
рода.

Перспективність магістральних га-
зопроводів відразу виявилась у сві-

товому масштабі. Перед усім в євро-
пейському. Та в першу чергу треба 
було прокласти МГ – магістральні 
газопроводи через Україну.

Тож в 1960 році почало свою біо-
графію Харківське управління ма-
гістральних газопроводів. В його 
складі у січні наступного 1961 року 
утворилося Куп’янське управління 
магістральних газопроводів. Дани-
ло Федорович Коваленко – перший 
керівник Куп’янського УМГ, досвід-
чений виробничник, покладався 
на колектив знавців своєї справи 
і ентузіастів.

Куп’янські газомагістральники 
взялися за досі незвичне завдання, – 
побудувати перший на Харківщині 
газопровід з труб великого діаметру, 
1020 мм, довжина якого становила 
234 км.

Вже в 1962 році побудували і зда-
ли ГРС-1 – першу газорозподільну 
станцію на магістральному газопро-
воді «Шебелинка–Острогорськ».

Для куп’янчан це стало визначною 
подією, бо стало можливим газифіку-
вати наше місто і всю Куп’янщину.

З радістю вітали куп’янчани «го-
лубий вогник», що приходив до їхніх 
осель з ГРС-1.

У 1962 році газомагістральни-
ки ввели промислові майданчи-
ки в Куп’янську і Валуйках (Ва-
луйська дільниця тоді входила 

до Куп’янського підприємства). Тут 
встановлювали компресорні станції 
для підтримки необхідного тиску газу 
в магістралях.

Турбота про людей – майстрів-
виробничників, про їхні сім’ї, вхо-
дила до першочергових для 
керівництва Харківського управ-
ління магістральних газопроводів 
та Куп’янського районного УМГ. 
На площі Жовтневій – тоді ще най-
молодшому житловому районі 
Куп’янська, водночас з виробничи-
ми об’єктами, звели житлові – бу-
динки № 1 та № 13.

Неоціниме значення мав газ для 
розвитку промисловості. Він став 
справжнім носієм прогресу для но-
вих підприємств, які вводились в дію 
у 60-ті роки. Відповідно, зростали об-
сяги робіт для працівників газових 
магістралей. 1963 року колективом 
Куп’янського управління запущено 
в роботу газорозподільну станцію 
в місті Балаклії. Завдяки цьому за-
безпечено газом Балаклійський це-
ментно-шиферний комбінат і жит-
ловий масив, що зростав біля цього 
підприємства.

1969 рік, на лівому березі Оскола 
було введено дію ГРС-2, а це значи-
ло, що газ для промислових потреб 
надійшов на два найкрупніших під-
приємства Куп’янська – цукровий 
комбінат і ливарний завод.
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газомагістралі – 
прорив в 70-ті

Інтенсивність розвитку в 70-ті 
роки відобразилась в організаційній 
структурі – Куп’янське районне УМГ 
перетворилося на лінійно-вироб-
ничу диспетчерську службу (ЛДПС) 
Харківтрансгазу. Вже в 1971 році 
«блакитне паливо» надійшло до меш-
канців Шевченківського і Дворі-
чанського районів, де куп’янські 
магістральники ввели в дію газороз-
подільні станції.

1972 рік – на компресорній станції 
«Куп’янськ» впроваджується унікаль-
не на той час обладнання. Для пере-
качування газу запущено в експлу-
атацію три нових агрегати, на яких 
як приводи використано авіаційні 
двигуни. Куп’янчани успішно провели 
цей експеримент, після чого подібне 
обладнання стало використовувати-
ся скрізь і нині складає 80 відсотків 
в газотранспортній системі колиш-
нього СРСР. Зараз подібне обладнан-
ня стало звичним не лише на постра-
дянському просторі, а й на більшості 
територій світу. Та саме на початку 
70-х куп’янчани стали в цій справі 
першопрохідниками і відмінно спра-
вились з цим завданням.

вихід на інтенсивні 
вісімдесяті

Нові значні висоти постали перед 
куп’янськими газомагістральниками 
у наступному десятиріччі. Для другої 
«нитки» газопроводу «Шебелинка–Ост-
рогожськ» були потрібними труби біль-
шого, ніж раніше діаметру, – 1200 мм. 
Будівельники впевнено виконували це 
завдання, якісно, у встановлені строки. 
У 1982 році ввели в дію КС-2 – дру-
гу компресорну станцію в передмісті 
Куп’янська. Начальником цього ново-
го об’єкту було призначено Сергія Во-
лодимировича Макарова. «Ноу-хау» 
вісімдесятих – використання газу як 
палива для автомобілів! Тож перша 
в Куп’янську автомобільна газонапов-
нювальна компресорна станція (АГНКС) 
вводиться в експлуатацію у 1985 році. 
Через два роки, в 1988, – введено газо-
розподільну станцію в Волоховому Яру 
на Чугуївщині, в 1990 – таку ж станцію 
в Троїцькому на Луганщині.

Вже 1992 року відбуваються орга-
нізаційні зміни і підприємство отри-
мує назву Куп’янського лінійно-ви-
робничого управління магістральних 
газопроводів.

1993 рік – на КС-1 в Куп’янську 
встановлюються агрегати з судовими 
двигунами.

1994 рік – починає діяти газовимі-
рювальна станція у Дворічанському 
районі поблизу кордону України і Ро-
сії, тут здійснюється контроль за об-
сягами переданого газу між держа-
вами.

1995 рік – збудовано газопровід-
відвід на Великий Бурлук, де спору-
джено три газорозподільні станції.

Цього ж року впроваджено нову 
автоматизовану систему обліку газу – 
«Суперфлоу».

кроки до майбутнього 
або на рубежі 
тисячоліть

Нові вимоги поставило ХХІ сто-
річчя перед транспортувальниками 
найпрогресивнішого у світі «блакит-
ного палива». Куп’янські магістраль-
ники вносять в цю роботу свій вне-
сок. За компресорною станцією КС-1 
було закріплено статус експеримен-
тальної, де впроваджуються, про-
ходять опробування і доводку най-
новіші конструкторські і технологічні 
рішення.

У 2000 році на одному з агрегатів 
КС-1 в роботі автоматизовано сис-
тему управління апаратами газопе-
рекачування, розроблену спільним 
українсько-російським підприємством 
«Інек». У 2001 році аналогічну авто-
матизовану система вже розроблено 
російсько-українським «Укргазгеоав-
томатика» на іншому агрегаті КС-1. 
Завдяки цим системам принципо-
во змінилися можливості керування 
агрегатами. Наполегливість, висока 
майстерність і компетентність пра-
цівників Куп’янського лінійного ви-
робничого управління магістральних 
газопроводів забезпечує надійне без-
перебійне постачання споживачам 
природного газу.

Міць держави «кують» тисячі газо-
виків; багато з них відзначені високи-
ми урядовими нагородами. За роки 
існування управління державних на-

город були удостоєні: електрозвар-
ник О. С. Кудін – орден Леніна; монтер 
В. І. Шаповалов – орден Трудово-
го Червоного Прапора; начальник 
служби контрольно-вимірювальних 
приладів і автоматики В. А. Бугайов – 
з орден Трудової Слави; приладист 
Н. М. Приходько – медаль «За трудо-
ву доблесть».

Актуальним завданням підпри-
ємства на всіх етапах його розвитку 
є програма соціального захисту пра-
цівників. Значною мірою профспілко-
вий комітет піклується про здоров’я 
працівників.

Одним з пріоритетних напрямків 
цієї роботи є залучення працівників 
до активних занять фізичною куль-
турою та спортом. За допомогою 
адміністрації було обладнано спор-
тивний зал, постійно орендується 
басейн, який щомісячно відвідують 
близько 70 працівників та членів 
їх сімей. В управлінні створено во-
лейбольну та футбольну команди. 
Спортсмени, які займаються плаван-
ням, легкою атлетикою, настільним 
тенісом, гирьовим спортом, беруть 
участь у спортивних змаганнях різ-
ного рівня. 

80-ті роки XX ст., будівництво 
КЦ-1 (на знімку зліва направо 
Короткий А. М., Писаренко В. М., 
Полянский М. І.)
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крок до захисту  
свого майбутнього
обґрунтовано актуальність участі в програмах накопичувального недержавного 
страхування життя як доповнення державному пенсійному забезпеченню

в. г. Моца
пат «укртраНСгаз»

Більшість людей пенсійного 
віку в Україні мають невели-
кі державні пенсії, які не за-
довольняють їхні соціальні 

потреби в суворих реаліях сьогодення. 
Солідарна державна пенсійна система, 
яку наша країна отримала в спадок від 
старого адміністративного устрою, по-
чинає давати все більше збоїв, оскіль-
ки кошти, які держава виплачує пен-
сіонерам, заробляє молоде покоління. 
Ми наближаємось до того, що кожна 
людина, досягнувши працездатного 
віку, повинна буде своїми внесками фі-
нансувати пенсію більш як одному пен-
сіонеру.

За оцінками експертів, в Украї-
ні на 1000 працюючих припадає 795 
пенсіонерів, а середній розмір пенсій 
становить 31 % від офіційної заробіт-
ної плати. Демографи прогнозують, що 
в 2040 році на 1000 працюючих буде 
1200 пенсіонерів. За даними Національ-
ної академії наук чисельність населення 
України в найближчі роки продовжить 
скорочуватись.

Отже, Україну як і більшість країн 
світу, у найближчі десятиліття чекають 
нелегкі часи у зв’язку з хронічним де-
фіцитом пенсійного фонду. Саме тому 
фахівці всього світу давно зрозуміли, 
що основним альтернативним напря-
мом, здатним позитивно вирішити пи-
тання пенсійного захисту, є система 
накопичувального недержавного стра-
хування життя.

Оскільки особисте накопичувальне 
страхування забезпечує раціональ-
не формування й використання коштів 
>для здійснення соціальних (в тому чис-
лі і пенсійних) програм. Світовий досвід 
довів доцільність нагромадження і ви-
користання коштів на соціальні програ-
ми цим методом. Сформовані ресурси 
застосовуються як доповнення до дер-
жавних ресурсів, спрямованих на пенсій-
не забезпечення та інші соціальні заходи.

Під час особистого накопичувального 
страхування (страхування життя і пен-
сійного страхуванняі) створюються зна-
чні резерви грошових ресурсів, які ста-
ють джерелом інвестицій в економіку. 
Страхові компанії, отримуючи прибуток 
від інвестиційної діяльності, дістають 
змогу знижувати величину страхових 
внесків, збільшувати власний капітал і 
відрахування до бюджету, стимулювати 
працю персоналу, збільшувати розмір 
дивідендів.

Так, у Франції на початок 90-х років 
близько 150 компаній, які займалися 
пенсійним страхуванням і страхуван-
ням життя (25 % від загальної кількос-
ті страхових компаній), залучили 1050 
млрд. FRF, або майже 5 % від ВВП.

Усвідомлюючи загальносвітові про-
блеми пенсійного забезпечення, поряд 
із забезпеченням заходів з охорони 
праці працівників за активної участі 
профспілок Укртрансгазу, в 2000 році 
була створена страхова компанія «Бла-
китний поліс».

«Блакитний поліс» одним з перших 
в Україні реалізував комплексну про-
граму пенсійного забезпечення пра-
цівників підприємств, першим в Україні 
розпочав та продовжує виплачувати 
довічні недержавні пенсії.

Нині Страхова компанія «Блакитний 
поліс» є одним із лідерів із страхових 
виплат на ринку страхування жит-
тя України. Компанія завжди виконує 
взяті зобов’язання. Не було жодного 
разу не виплати за страховими випад-
ками. Вже здійснено страхових виплат 
на суму 73 млн. грн., в тому числі пра-
цівникам:
• УМГ «Київтрансгаз» – 16,84 млн. грн.;
• УМГ «Львівтрансгаз» – 11,53 млн. грн.;
• УМГ «Черкаситрансгаз» – 10,99 млн. 

грн.;
• УМГ «Прикарпаттрансгаз» – 10,67 млн. грн.;
• УМГ «Донбастрансгаз» – 4,26 млн. грн.;
• УМГ «Харківтрансгаз» – 5,35 млн. грн.
• Інших підрозділів, підприємств та фі-

зичним особам – 12,5 млн. грн.
СК «Блакитний поліс» успішно працює 

на ринку страхування життя України, 
є членом Ліги страхових організацій, має 
сучасні програми захисту та накопичення.

Соціальний пакет «Блакитного полі-
су» створено виходячи саме з інтересів 
людини, де фінансове накопичення ор-
ганічно поєднане зі страховим захистом 
працівників і їх родин. Такими програ-
мами скористались майже 16000 осіб.

Клієнтам СК «Блакитний поліс» 
пропонується комплексний захист 
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за допомогою програм, які передба-
чають не тільки накопичення коштів 
до досягнення пенсійного віку, а й ви-
плати у випадку дожиття до закінчення 
дії договору, смерті, захворювань або 
нещасного випадку.

Всі страхові продукти розроблено 
з використанням багаторічного досвіду 
роботи провідних зарубіжних страхових 
компаній та відповідають усім вимогам 
українського законодавства. Довго-
строкові програми страхування життя 
з терміном дії від п’яти років охоплю-
ють широкий спектр ризиків, варіантів 
сплати страхових внесків, виплат стра-
хових сум:
• «Надбання» – сучасна накопичувальна 

програма з високим рівнем страхово-
го захисту;

• «Молодість» – накопичення коштів для 
дитини;

• «Змішане страхування життя» – на-
копичення капіталу до пенсії або 
до важливої події життя.
Згідно з положеннями чинного законо-

давства України, договори із загальних 
видів страхування (страхування майна, 
відповідальності), як правило, уклада-
ються на один рік. Страхові внески спла-
чуються одноразово і становлять неве-
ликий відсоток від страхової суми. Вони 
(страхові платежі) не нагромаджуються, 
не розглядаються страхувальниками 
(громадянами) як інвестовані кошти 
і не повертаються їм після закінчення дії 
договору страхування. Договори загаль-
ного страхування призначено лише для 
забезпечення компенсації збитків в на-
слідок страхових подій.

За договорами страхування життя 
страхові внески, зазвичай, сплачуються 
в розстрочку протягом усього терміну 
дії договору (не менше трьох років) з та-
ким розрахунком, щоб на момент закін-
чення дії договору величина нагрома-
джених коштів дорівнювала б страховій 
сумі за договором.

Отже, відбувається накопичення 
страхувальниками коштів, які зберіга-
ються і перебувають в управлінні у стра-
ховій компанії (страховика) на період дії 
договору. Характерно, що за будь-яких 
обставин внесені кошти повертаються 
застрахованій особі або її спадкоємцям, 
причому, з певними відсотками, на від-
міну від загальних видів страхування. 
Це означає, що внески за договорами 
страхування життя мають для страху-
вальника (застрахованої особи) яскраво 
виражений характер інвестиції.

Страхова компанія зі страхування 
життя надає послуги з накопичування 
коштів, їх збереження, примноження, 
виплати додаткової пенсії і, що дуже 
важливо – здійснює страхову виплату 
у разі смерті та у разі нещасних випад-
ків, чого не може бути у програмах не-
державних пенсійних фондів та банків-
ських установ.

У той же час страхова компанія може 
розміщувати свої кошти тільки у певних 
видах активів, передбачених законо-
давством. Ці види активів визначено 
з урахуванням їхньої дохідності та ризи-
кованості з метою захисту прав застра-
хованих осіб.

Таким чином, можна стверджувати, 
що різниця у інвестиційній діяльнос-
ті між страховою компанією і банком 
полягає у тому, що банк у своїй інвес-
тиційній політиці виходить з принци-
пів доходності, в той час, як страхова 
компанія, згідно законодавства, одним 
з найголовніших принципів своєї інвес-
тиційної політики робить забезпечення 
майбутніх страхових виплат людям.

Страхові компанії (життя) приходять 
на фінансовий ринок на багато-багато 
десятків і, навіть, сотень років, що під-
тверджується розвитком і становлен-
ням фінансово-економічної системи 
світової економіки. Надійність страхо-
вих компаній (життя) в теперішній час 
в усьому світі підтверджується зростан-
ням капіталовкладень людей у компанії 
зі страхування життя та додаткової 
пенсії і зменшенню у процентному від-
ношенні їх вкладів у банки.

Індивідуальні страхові внески людина 
може сплачувати одноразово, щоріч-
но або щомісяця. Зокрема, договором 
страхування може бути встановлено, що 
індивідуальний страховий внесок спла-
чується, на підставі заяви працівника, 
через бухгалтерію підприємства, на яко-
му він працює. А підприємство, в свою 
чергу, зобов’язується періодично спла-
чувати за працівника частку його стра-
хових внесків за рахунок власних коштів.

Застрахована особа має право до-
строково припинити дію договору 
страхування. При цьому застрахованій 
особі виплачується викупна сума, роз-
мір якої розраховується математично 
згідно з методикою, що затверджується 
Уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у справах нагляду 
за страховою діяльністю (нині – це Дер-
жавна комісія з регулювання ринків фі-
нансових послуг України).

За рахунок формування індивідуальних 
математичних резервів страхова компа-
нія забезпечує виплати застрахованим 
особам додаткових пенсій, розміри яких 
обумовлено договором страхування.

На початок цих виплат страхова ком-
панія формує певну суму грошового 
фонду по кожній застрахованій особі 
окремо за рахунок страхових внесків.

Розмір цих внесків розраховується 
на основі таблиць смертності (офіцій-
ні статистичні дані смертності), з ура-
хуванням інвестиційного доходу від 
розміщення коштів страхових резервів 
та принципу еквівалентності зобов’язань 
страхувальника і страхової компанії.

Отже, відповідно до отриманих сум 
внесків страхова компанія формує інди-
відуальний (по кожній людині окремо) 
страховий резерв, враховуючи інвести-
ційний дохід.

Величина цього резерву на момент 
подання звітності (один раз в квар-
тал) визначається згідно з методикою 
контролюючого державного органу. 
Цей державний контролюючий орган 
(Державна комісія з регулювання рин-
ків фінансових послуг України) постійно 
здійснює контроль за платоспромож-
ністю страхової компанії.

Компанія «Блакитний поліс» щорічно 
доводить свою професійність, надійність, 
ефективність та всім своїм клієнтам га-
рантує: страховий захист і безумовність 
виплат; збереження і примноження зао-
щаджень; персоніфікацію внесків і нако-
пичень; конфіденційність і неподільність 
договору.

У 2012 році Страхова компанія «Бла-
китний поліс» зайняла третє місце та ви-
знана «Підприємством року» в масшта-
бах України за напрямком «Страхування 
життя та накопичення» згідно з Міжна-
родним економічним рейтингом «Ліга 
кращих».

У 2013 році отримано статус «Діло-
ва гордість України 2013» за висно-
вками Національної Експертної Комісії 
рейтингу «Українська Бізнес Олімпіада» 
по напрямку «Страхування життя та на-
копичення».

Україна бореться за право бути по-
вноправним партнером країн Європи, 
де всі мають високий рівень соціаль-
ного захисту, де всі пенсіонери щасливі 
та матеріально забезпечені. Хочеться 
побажати всім працівникам ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» зробити крок до захисту 
свого майбутнього вже сьогодні, обрав-
ши надійний фінансовий захист. 
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