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Щодо запроваджування вимог основних
європейських стандартів газової
інфраструктури в роботу газотранспортної
системи України
©

Гінзбург М.Д.
д-р тех. наук
Требульова І.О.
Інститут транспорту газу
Клюнь А.М.
ПАТ «Укртрансгаз»

UA

У статті показано зв’язок завдання переходу газотранспортної системи України на умови
функціювання, що діють у ЄС, із загальним завданням інтеграції України в європейські
нормативний, економічний та енергетичний простори. Покласифіковано основні європейські стандарти, що регламентують роботу газотранспортної системи та газосховищ,
виділено функційні стандарти газової інфраструктури й посилкові стандарти, що є стандартами на продукцію, на методи випробовування і на процеси. Висвітлено проблеми запроваджування на національному рівні в Україні функційних європейських стандартів
газової інфраструктури та шляхи розв’язання цих проблем.
Ключові слова: газова інфраструктура, газотранспортна система, газосховище, європейський стандарт, міжнародний стандарт, національний стандарт, ідентичний
стандарт, функційний стандарт, посилковий стандарт, стандарт на продукцію,
стандарт на метод випробовування, стандарт на процес.

RU

В статье показана связь задачи перехода газотранспортной системы Украины на условия
функционирования, действующие в ЕС, с общей задачей интеграции Украины в европейские нормативное, экономическое и энергетическое пространства. Дана классификация
основных европейских стандартов, регламентирующих работу газотранспортной системы и хранилищ газа, выделены функциональные стандарты газовой инфраструктуры и
ссылочные стандарты, являющиеся стандартами на продукцию, на методы испытаний и
на процессы. Освещены проблемы внедрения на национальном уровне в Украине функциональных европейских стандартов газовой инфраструктуры и пути решения этих
проблем.
Ключевые слова: газовая инфраструктура, газотранспортная система, хранилище
газа, европейский стандарт, международный стандарт, национальный стандарт,
идентичный стандарт, функциональный стандарт, ссылочный стандарт, стандарт
на продукцию, стандарт на метод испытания, стандарт на процесс.

EN

The article shows a relationship between the objective of adjusting the Ukraine’s Gas Transmission System to the operating conditions effective in EU and the overall integration of
Ukraine in the European normative and economic areas and in the European energy space.
The most relevant European standards that regulate operation of gas transmission system and
gas storage facilities have been classified, and also functional standards for gas infrastructure
and referenced standards, which are actually product standards, testing standards and process
standards have been selected. Certain problems of national implementation of the functional
European Standards for gas infrastructure in Ukraine and ways of solving these problems have
been brought up.
Key words: gas infrastructure, gas transmission system, gas storage facility, European standard,
international standard, national standard, identical standards, functional standard, referenced
standard, product standard, testing standard, process standard.

УДК 006.323

Загальна постановка проблеми. На виконання Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [1, ст. 7, 11]
та «Угоди про асоціацію …» [2, ст. 56] Україна
намагається інтегруватися в європейські політичний, нормативний, економічний і енергетичній простори (рис. 1) з метою набути в
майбутньому членство в ЄС. У межах цього

цивілізаційного вибору перед газотранспортною системою (ГТС) України поставлено
завдання перейти на умови функціювання,
що діють у ЄС, тобто інтегруватися в європейський газотранспортний простір і стати
невіддільною частиною загальноєвропейської
газотранспортної системи (англ. pan-European
gas transmission system).
№4| 2018 |

| 03

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

Рис. 1.  Взаємозв’язок європейських політичного, нормативного та економічного й енергетичного просторів
Засадою європейського газотранспортного простору є Третій енергетичний пакет1
(рис. 1), прийнятий для завершення формування та поліпшення функціювання внутрішнього енергетичного ринку ЄС. Оптимальний
ступінь упорядкованості роботи європейських газотранспортних систем забезпечують
загальновживані стандарти Європейського
Співтовариства2, які є частиною Зводу європейських стандартів (рис. 1).

У нашій статті [5] показано, як, удосконалюючи та розвиваючи національну нормативну
базу, оператор вітчизняної газотранспортної системи та газосховищ упроваджує у свою виробничу діяльність європейські та міжнародні стандарти. Окреслено основні напрями та проблемні
питання щодо участі фахівців служби стандартизації ПАТ «Укртрансгаз» у національній стандартизації, зокрема щодо приймання європейських
стандартів як ідентичних національних.

1
Третій енергетичний пакет (англ. Third energy package) складається з двох частин (одна з яких регламентує ринок газу,
а друга – ринок електроенергії) й охоплює п’ять основних напрямів: 1) відокремлення постачальників енергоресурсів від
операторів газотранспортних і електричних мереж (англ. unbundling); 2) зміцнення незалежності національних енергетичних регуляторів (англ. national energy regulator); 3) створення Агентства зі співпраці енергетичних регуляторів (англ.
Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) для сприяння співпраці між національними енергетичними регуляторами і гармонізування національних регуляторних правил; 4) полегшення і посилення транскордонного співробітниц
тва між операторами газотранспортних та електричних мереж і створення для цього двох асоціацій: «Європейська мережа
для операторів газотранспортних систем» (англ. European Network of Transmission System Operators for Gas, ENTSOG) і
«Європейська мережа для операторів систем пересилання електроенергії» (англ. European Network of Transmission System
Operators for Electricity, ENTSO-E); 5) підвищення прозорості роздрібних ринків (англ. retail market) газу та електроенергії
на користь споживачів [3].
2
Загальновживані стандарти Європейського Співтовариства (англ. Generally Applicable Standards of the European
Community) – це будь-які стандарти технічних систем, що їх застосовують у рамках Європейського Співтовариства та які
потрібні для безпечного й ефективного функціювання систем мереж, зокрема для аспектів пересилання (транспортування), транскордонних з’єднань, модуляції та загальних стандартів безпеки технічних систем, що їх видають у разі потреби
Європейський комітет зі стандартизації (англ. European Committee for Standardization, CEN), Європейський комітет електротехнічної стандартизації (англ. European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) і подібні нормативні
органи або Союз із координації пересилання електроенергії (англ. Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity,
UCTE) та Європейська асоціація зі спрощення енергетичного обміну (англ. European Association for the Streamlining of
Energy Exchanges, EASEEgas) для встановлення спільних правил і практик ділових стосунків [4, ст. 23].
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Рис. 2.  Основні класи європейських стандартів, що регламентують роботу газотранспортної системи і газосховищ
Мета цієї статті – покласифікувати основні європейські стандарти, що регламентують
роботу газотранспортної системи і газосховищ,
висвітлити основні проблеми запроваджування їх в Україні та шляхи розв’язання цих проблем.
1. Класифікація європейських стандартів,
що регламентують роботу газотранспортної
системи і газосховищ
Основні класи європейських стандартів,
що регламентують роботу газотранспортної
системи і газосховищ, подано на рис. 2.
Усі європейські стандарти, що регламентують роботу газотранспортної системи і газосховищ, можна умовно поділити на функційні стандарти (англ. functional standard) та посилкові
стандарти (англ. referenced standard), які є стандартами на продукцію3 (наприклад, на обладнання, матеріали, труби, протикорозійні засоби,
регулятори, лічильники тощо), стандартами на

методи випробовування4 (наприклад, на неруйнівний контроль), стандартами на процеси5 (наприклад, на зварювання). Функційні стандарти
газової інфраструктури повинні відповідати
вимогам Третього енергетичного пакету щодо
газу, а стандарти на продукцію – вимогам європейського Гармонізаційного законодавства
про продукцію (англ. product harmonisation
legislation) (рис. 2).
Працюючи з європейськими стандартами,
треба мати на увазі, що у кожного стандарту є
три офіційні мовні версії (англійська, французька, німецька), які мають однакову юридичну
силу. Проте порівняння різних мовних версій
функційних стандартів газової інфраструктури показує, що між ними є певні відмінності,
частину з яких можна покласифікувати як неточності, пов’язані з людським чинником, а інші
зумовлені ментальними особливостями носіїв
різних мов і граматичними та стилістичними

3
Стандарт на продукцію (англ. product standard) – це стандарт, що визначає вимоги, які повинна задовольняти продукція
(група продукції), щоб забезпечити придатність своєму призначенню [6, п. 5.4].
4
Стандарт на метод випробовування (англ. testing standard) – це стандарт, що стосується до методу випробовування,
іноді доповнений іншими положеннями, пов’язаними з випробовуванням, як, наприклад, відбирання проб, використовування статистичних методів, порядок випробовування.
5
Стандарт на процес (англ. process standard) – це стандарт, що визначає вимоги, які повинен задовольняти процес, щоб
забезпечити придатність своєму призначенню [6, п. 5.5]
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Рис. 3.  Структура CEN/TC 234 «Газова інфраструктура» та чинні функційні стандарти
особливостями цих мов. Так, ті самі положення
в англійській версії викладено зазвичай стисліше й абстрактніше, а в німецькій – докладніше і
конкретніше [7]. На це треба зважати і не обмежуватися лише однією англійською версією, як
це сьогодні прийнято в Україні. У [7] доведено,
що перекладання європейських стандартів – це
не просто перекладання українською певного
тексту з іншої мови, а розробляння ідентичної
української версії стандарту з використовуванням усіх трьох офіційних мовних версій, тобто
перекладання з англійської (оскільки вона має
найбільшу кількість перекладних словників,
зокрема термінологічних) та одночасне перевіряння всіх складних та сумнівних місць за двома іншими мовними версіями.
2. Функційні стандарти газової інфра
структури
Ці стандарти належать до сфери діяльності технічного комітету CEN/TC 234 «Газова ін
фраструктура» (англ. Gas Infrastructure). Його
структуру та чинні функційні стандарти станом на 02.05.2018 за даними [8] подано на рис. 3,
з якого випливає, що у складі CEN/TC 234 нема
підкомітетів (англ. subcommittee, SC), проте є

10 робочих груп (англ. working group, WG), сфера
діяльності кожної з них є певною частиною сфери діяльності CEN/TC 2346. Функції технічного
секретаріату самого CEN/TC 234, WG 5, WG 6,
WG 7 і WG 11 виконує національний орган стандартизації (НОС) Німеччини DIN, WG 1 і WG 4
– НОС Франції AFNOR, WG 3 і WG 8 – НОС
Нідерландів NEN, WG 2 – НОС Великої Британії
BSI, WG 10 – НОС Ірландії NSAI.
Отже, секретаріат CEN/TC 234 та його робочі групи розташовані в різних європейських
країнах, і до розробляння конкретних стандартів як експертів залучають місцевих фахівців,
яким зручніше писати весь текст або певні його
структурні елементи (фрагменти) іншою офіційною мовою, ніж англійська. Тому текст кожного
стандарту є колективним доробком багатьох експертів, які працюють різними офіційними мовами CEN, і через це для одних фрагментів певного
стандарту первинною може бути одна мовна версія, для других – друга, а для третіх – третя [7].
Функційні стандарти визначають функцію
технічно складних систем, тобто роботу або
діяльність чого-небудь, для виконання якої
певний об’єкт запроектовано. Отже, функційні

6
На рис. 3 назви WG 1 і WG 10 перекладено з німецької (нім. Hausinstallationen та Hausanschlussleitungen), оскільки німецька назва точніше, ніж англійська, передає їхню сферу діяльності.
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Таблиця 1. Кількість посилкових стандартів, стан прийняття їх в Україні та розподіл прийнятих стандартів
за методами прийняття

Посилкові документи, усього

30

3

40

57

37

7

65

Нормативні посилкові документи

20

3

17

41

21

2

31

12

3

9

30

12

1

13

зокрема методом підтверджування

9

0

4

24

5

0

4

зокрема методом перекладання

0

3

4

3

1

1

6

зокрема методом передруковування

3

0

1

3

6

0

3

неприйняті в Україні

8

0

8

14

9

1

18

Довідкові посилкові документи

10

0

23

16

16

5

34

5

0

12

14

11

4

22

зокрема методом підтверджування

0

0

4

6

5

0

5

зокрема методом перекладання

4

0

6

6

4

2

16

зокрема методом передруковування

1

0

2

2

2

2

1

5

0

11

2

5

1

12

Європейські стандарти

Серед них:
прийняті в Україні

Серед них:
прийняті в Україні

неприйняті в Україні

Примітка 1. Наведена кількість посилкових НД ураховує лише стандарти.
Примітка 2. Якщо всі частини посилкового НД подано у функційному стандарті однією позицією, то кількість національних стандартів теж ураховано однією позицією.
Примітка 3. Якщо як національний стандарт запроваджено не EN, а ISO, якому EN ідентичний, то EN пораховано як
прийнятий в Україні.

стандарти газової інфраструктури охоплюють
різноманітну діяльність, пов’язану зі створюванням систем газової інфраструктури та
належним експлуатуванням7 і технічним обслуговуванням їх. Тому в широкому розумінні термін «функційний» стосується до всіх
технічних або виробничих заходів, потрібних,
щоб газова інфраструктура забезпечувала безперервне та безвідмовне постачання газу споживачам [10, п. 2.1].
Функційні стандарти CEN/TC 234 повинні визначати належні засадничі правила

(у формі рекомендацій, вимог та визнаних
практик) щодо проектування, будування, експлуатування та технічного обслуговування,
спрямовані на безпеку та цілісність систем газової інфраструктури. Це не виключає можливості вводити докладніші технічні вимоги / технічні специфікації за умови, що країни-члени
CEN/TC 234 здатні досягти консенсусу з цього
приводу.
Ці докладніші технічні вимоги / технічні спе
цифікації можуть містити:
– точні фізичні обмеження;

7
Українською треба розрізняти експлуатацію як загальну назву діяльності та стадії життєвого циклу, у яку вводять і з якої
виводять, та експлуатування як процес. Згідно з [9, п. 2.9] експлуатування (англ. operation) – це поєднання всіх технічних,
адміністративних і керівних дій, відмінних від дій з технічного обслуговування, наслідком яких є використовування виробу. У примітці до цього визначення зазначено, що дії з технічного обслуговування, які виконує експлуатаційний персонал,
не належать до експлуатування. Отже, на стадії життєвого циклу «експлуатація» виконують два основні процеси: експлу
атування та технічне обслуговування.
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Таблиця 2. Відсоток ідентичності європейських стандартів міжнародним для різних CEN/TC

Усього
Ідентичних % ідентич
публікацій
ISO
ності

СЕN/TC
CEN/TC 12 «Матеріали, обладнання та морські споруди
для нафтової, нафтохімічної і газової промисловості»

192

183

95,31

CEN/TC 121 «Зварювання та споріднені процеси»

332

291

87,65

CEN/TC 138 «Неруйнівний контроль»

118

53

44,92

CEN/TC 219 «Катодний захист»

22

6

27,27

CEN/TC 234 «Газова інфраструктура»

30

0

0,00

CEN/TC 235 «Регулятори тиску газу і супутні пристрої
безпеки для використовування у транспортуванні та
розподілянні газу»

3

0

0,00

CEN/TC 237 «Лічильники газу»

9

0

0,00

40

37

92,50

149

131

87,92

108

41

37,96

8

8

100,00

CEN/TC 238 «Випробовувальні гази, випробовувальні
тиски, категорії і типи газових приладів»
CEN/TC 262 «Металеві та інші неорганічні покриви,
включаючи протикорозійний захист та корозійні
випробовування металів і сплавів»
ECISS8/TC 110 «Сталеві труби, чавунні та сталеві
фітинги»
CEN/SS9 F05 «Засоби вимірювання»
– рівні тиску;
– діапазони температури;
– вид газу;
– взаємозв’язок із кодексами усталеної
практики та/або докладнішими національними
стандартами чи специфікаціями.
3. Посилкові стандарти89
Функційні стандарти газової інфраструктури подають вимоги та рекомендації щодо компонентів газової інфраструктури (обладнання,
матеріалів, труб, протикорозійних засобів, регуляторів, лічильників тощо), а також методів
контролювання і випробовування переважно у
формі посилок на відповідні європейські стандарти (рис. 2). Зауважимо, що, як зазначають

розробники функційних стандартів, на цей час
набір відповідних посилкових європейських
стандартів ще не є повним. І до того часу, поки
не стануть доступними відповідні європейські
стандарти, дозволено, де це застосовне, надавати посилання на міжнародні, національні або
інші стандарти [11, Introduction].
Посилки у функційних стандартах поділено на нормативні, обов’язкові для застосовування цього стандарту, та довідкові, потрібні
для виконування рекомендацій і розуміння пояснень, що їх містить певний функційний стандарт. Наприклад, основні функційні стандарти
газової інфраструктури, подані в табл. 1, містять від 3 до 65 посилок залежно від стандарту,

8
ECISS – це скор. від англ. European Committee for Iron and Steel Standardization (укр. Європейський комітет зі стандартизації в галузі чавуну і сталі). ECISS – це незалежний орган, який діє відповідно до власних внутрішніх правил і має на меті
розробляти європейські стандарти на продукцію чорної металургії. Програму стандартизації ECISS фінансово підтримує
Європейська комісія та Європейська асоціація вільної торгівлі. ECISS як орган стандартизації асоційований із CEN та
пов’язаний з ним адміністративно і юридично. Зокрема функції секретаріату ECISS/TC 110 виконує НОС Італії UNI [13].

CEN/SS – це технічний орган (англ. technical body) CEN, який розробляє європейські стандарти для певного підсектору
(англ. subsector, SS). Наприклад, F05 – це п’ятий підсектор «Засоби вимірювання» (англ. Measuring instruments) сектору
F «Фундаментальні стандарти» (англ. Fundamental standards). На відміну від «звичайних» CEN/TC, функції технічного
секретаріату яких виконують НОС країн-членів CEN, функції технічного секретаріату CEN/SS виконує Керівний центр
CEN-CENELEC (англ. CEN-CENELEC Management Centre, CCMC) [8; 14].
9
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Таблиця 3. Ступень відповідності прийнятих національних стандартів європейським та міжнародним

Міжнародні
стандарти ISO 15590

Європейські стандарти
EN 14870

Національні стандарти
ДСТУ EN 14870

Petroleum and natural gas industries – Induction bends, fittings and flanges for pipeline transportation
systems (Нафтова та газова промисловість – Згини, виготовлені методом індукційного зварювання,
фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем)
ДСТУ EN 14870-1:2018 (EN 14870-1:2011,
EN 14870-1:2011 …– Part 1:
IDT; ISO 15590-1:2009, MOD) … – Частина 1.
Induction bends (ISO
Згини, виготовлені методом індукційного
15590-1, modified)
зварювання
EN 14870-2:2004 … –
ДСТУ EN 14870-2:2018 (EN 14870-2:2004,
ISO 15590-2:2003 … –
Part 2: Fittings (ISO 15590- IDT; ISO 15590-2:2003, MOD) … – Частина 2.
Part 2: Fittings
2, modified)
Фітинги

ISO 15590-1:2009
… – Part 1: Induction
bends

EN 14870-3:2006 … –
ISO 15590-3:2004 … –
Part 3: Flanges (ISO 15590Part 3: Flanges
3, modified)
з яких від 3 до 41 – нормативні. Тому хибним є
підхід, за якого кожен стандарт запроваджують
в Україні як окремий самостійний нормативний документ (НД), а не розглядають його як
частину зводу європейських стандартів. Отже,
інтеграція газотранспортної системи України
в європейський газотранспортний простір вимагає в наступні роки узгоджено прийняти як
національні стандарти не лише функційні стандарти, а й посилкові документи, потрібні для
застосовування їх. Стан прийняття посилкових
стандартів та розподіл прийнятих стандартів за
методами прийняття на підставі даних [12] відбито в табл. 1.
Проаналізувавши та узагальнивши зведену
в табл. 1 інформацію, можна дійти висновку, що
кількість стандартів, прийнятих в Україні методом перекладання, – це здебільшого стандарти,
якими запроваджено попередні версії європейських (міжнародних) стандартів, а відсоток
сучасних європейських (міжнародних) стандартів, запроваджених в Україні методом передруковування (коли до оригінального тексту
англійською мовою додано національні елементи, найважливішим з яких є довідковий переклад), досить незначний порівняно з відсотком
стандартів, які сьогодні активно приймають
методом підтверджування (мовою оригіналу з
наданням повідомлення). Проте, на наш погляд,
лише приймання європейських (міжнародних)
стандартів методом перекладання або методом передруковування з довідковим перекладом дає змогу не лише вводити такі стандарти
в українське нормативне поле, а й забезпечує

ДСТУ EN 14870-3:2018 (EN 14870-3:2006,
IDT; ISO 15590-3:2004, MOD) … – Частина 3.
Фланці
повноцінне практичне запроваджування їх у
виробничу діяльність ГТС. При цьому проблемним питанням залишається поняттєва узгодженість між собою перекладів різних стандартів.
А для розв’язання цієї проблеми потрібно гармонізувати систему понять європейських стандартів газової інфраструктури із системою понять, використовуваною у ГТС України, що має
стати предметом окремої статті.
4. Співвідношення європейських стан
дартів з міжнародними
Європейські стандарти можна поділити на
суто європейські стандарти та європейські стандарти, ідентичні міжнародним стандартам чи
модифіковані щодо них. Річ у тім, що одним з
основних принципів роботи багатьох CEN/TC є
такий: «Там, де це можливо, мети стандартизації
треба досягати, приймаючи стандарти ISO». З огляду на це, багато CEN/TC тісно й плідно співпрацюють з відповідними технічними комітетами
ISO (рис. 2) і, зазвичай, намагаються без потреби не розробляти суто європейські стандарти, а
приймати міжнародні стандарти як регіональні
європейські, ідентичні міжнародним (табл. 2) чи
модифіковані щодо них. Ступінь ідентичності
європейських стандартів міжнародним для різних CEN/TC станом на 02.05.2018 за даними [8]
подано в табл. 2, з якої випливає, що стандарти
CEN/TC 234, CEN/TC 235 і CEN/TC 237 є суто
європейськими, а відсоток ідентичності стандартів інших CEN/TC становить від 27 до 100%.
Суттєва проблема, яка стоїть перед українською системою стандартизації: який стандарт
прийняти – європейський чи міжнародний,
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якщо європейський стандарт ідентичний міжнародному чи модифікований щодо нього?
Згідно з «Угодою про асоціацію …» [2, ст. 56]
Україна зобов’язана приймати саме європейські стандарти як ідентичні національні, що
закріплено в [15, ст. 17]. Розгляньмо виконання
цих зобов’язань в обох випадках: ідентичності
європейського стандарту міжнародному чи модифікованості його щодо міжнародного.
У першому випадку прийнятий в Україні
національний стандарт, ідентичний європейському, буде одночасно ідентичний міжнародному. У другому випадку прийнятий національний стандарт України має бути ідентичний
європейському та модифікований щодо міжнародного (табл. 3).
Висновки
1. Інтеграція газотранспортної системи
України в європейський газотранспортний
простір вимагає в наступні роки запровадити
вимоги основних європейських стандартів газової інфраструктури в її роботу.

2. Для цього потрібно насамперед узгоджено прийняти як національні стандарти не лише
функційні стандарти газової інфраструктури, а
й посилкові документи, потрібні для застосовування їх.
3. Основні функційні стандарти газової
інфраструктури доцільно приймати методом
передруковування з довідковим українським
перекладом, а всі ще не прийняті в Україні
їхні посилкові документи – насамперед методом підтверджування з подальшим перекладанням їх.
4. Переклавши основні функційні стандарти, треба ретельно проаналізувати основні
їхні вимоги, порівняти їх із вимогами чинних
українських НД та запропонувати в разі суттєвих невідповідностей внести відповідні зміни у
чинні українські НД.
Перспективи подальших досліджень –
гармонізування системи понять європейських
стандартів газової інфраструктури із системою
понять, використовуваною у ГТС України.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 № 2411-VI (з останніми змінами згідно із Законом України від 07.11.2017
№ 2180-VIII). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
2. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,
з іншої сторони // Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/
storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/00ukraine-euassociationagreementbody.pdf
3. EU energy market legislation (Законодавство енергетичного ринку ЄС). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/marketsand-consumers/market-legislation
4. Договір про заснування Енергетичного Співтовариства від 25.10.2005.[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_926/
print1447574384729143
5. Гінзбург М.Д. Робота фахівців служби стандартизації ПАТ «Укртрансгаз» у технічних комітетах стандартизації / М.Д. Гінзбург, І.О. Требульова, А.М. Клюнь
// Нафтогазова галузь України, 2016. – № 5. – С. 3-7.
6. Національна стандартизація.Стандартизація та суміжні види діяльності.Словник термінів : ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004,MOD).– К.: ДП «УкрНДНЦ»,
2015. – VI, 48 с. – (Національний стандарт України).
7. Гінзбург М. До створення методики перекладання європейських стандартів (на прикладі стандартів газової інфраструктури) / Михайло Гінзбург // Фаховий
та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К. : Аграр Медіа Груп, 2018. – С. 51-60.
8. Офіційний веб-сайт CEN. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://standards.cen.eu
9. Maintenance – Maintenance terminology : EN 13306:2017. – CEN, 2017. – 45 p. – (European Standard) (Технічне обслуговування – Термінологія технічного
обслуговування. Європейський стандарт).
10. Implementation Guide for functional standards prepared by CEN/TC 234 Gas infrastructure – Part 1: General : CEN/TR 13737-1:2012. – CEN, 2012. – 10 p. –
(Technical Report) (Настанова з упроваджування функційних стандартів, які розробив CEN/TC 234 «Газова інфраструктура» – Частина 1: Загальні положення.
Технічний звіт).
11. Gas infrastructure – Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar – Functional requirements : EN 1594:2013. – CEN, 2013. – 93 p. – (European Standard)
(Газова інфраструктура – Трубопроводи з максимальним робочим тиском понад 16 бар – Функційні вимоги. Європейський стандарт).
12. Каталог нормативних документів станом на 02.05.2018 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/natsionalniy-fond-normativnihdokumentiv/katalog-normativnih-dokumentiv-2/
13. European Committee for Iron and Steel Standardization (ECISS) (Європейський комітет зі стандартизації в галузі чавуну і сталі) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://www.cen.eu/work/areas/Materials/Pages/ECISSInformation.aspx
14. List of non-electrotechnical subsectors. July 2006 – 18 p. (Список неелектротехнічних підсекторів. Липень 2006) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.mszt.hu/c/document_library/get_file?uuid=176ef489-ba24-4274-8e40-d63f5c026c83&groupId=10157
15. Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII (зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.01.2015 № 124-VIII). [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
10 |

| №4 | 2018

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

Досвід роботи системи цільового енергетичного
моніторингу та внутрішнього бенчмаркінгу у
філії УМГ «Черкаситрансгаз» (частина І)
© Трофімчук В.І.
УМГ «Черкаситрансгаз»

UA

Продемонстровано впровадження корпоративної системи енергетичного моніторингу на конкретному підприємстві. Доведено ефективність організаційних заходів щодо підвищення енергоефективності роботи котелень у опалювальний сезон.
Окреслено основні напрями підвищення енергоефективності у роботі котелень.
Ключові слова: енергетичний менеджмент, енергоощадність, енергоефективність, енергоресурси, бенчмаркінг, цільовий енергетичний моніторинг, градусодень.

RU

Продемонстрировано внедрение корпоративной системы энергетического мониторинга на конкретном предприятии. Доказана эффективность организационных
мероприятий по повышению энергоэффективности работы котельных в отопительный сезон. Определены основные направления повышения энергоэффективности в
работе котельных.
Ключевые слова: энергетический менеджмент, энергосбережение, энергоэффективность, энергоресурсы, бенчмаркинг, целевой энергетический мониторинг, градусодень.

УДК 502.171:620. 9

EN

The implementation of the corporate energy monitoring system at a specific enterprise
has been demonstrated. The efficiency of organizational measures for increasing the
energy efficiency of boiler-houses during the heating season has been proved. The main
directions of increasing energy efficiency in boiler-houses work are outlined.
Key words: energy management, energy saving, energy efficiency, energy resources, benchmarking, energy monitoring and targeting, degree day.

Зростання ціни на енергоресурси, зокрема
на газ, у кілька разів змусило промислові підприємства й урядові органи шукати ефективні
способи контролювати витрачання енергоресурсів.
Енергетичний менеджмент передбачає
планування і контролювання витрат кожного
енергоресурсу з метою знизити витрати підприємства шляхом покращення енергетичної
ефективності.
Із широким впровадженням систем керування, що ґрунтуються на міжнародних стандартах ISO у сфері енергоефективності та ризик-менеджменту (ISO 50001, ISO 50002, ISO
50004, ISO 50006, ISO 31010), Україна отримала
унікальний шанс підвищити енергоефективність виробництва. Змінивши способи й механізми керування, ми зможемо підвищити
енергоефективність виробництва і тим самим
суттєво підвищити конкурентоспроможність
вітчизняних підприємств.
Метою статті є аналіз роботи впровадженої системи моніторингу за використанням

енергоресурсів в Управлінні магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» (УМГ
«Черкаситрансгаз») Публічного акціонерного
товариства «Укртрансгаз» (ПАТ «Укртрансгаз»)
за базовими рівнями енергоспоживання обладнанням котелень для обігріву приміщень в опалювальний сезон.
Філія УМГ «Черкаситрансгаз» у 2013 р. у
рамках сертифікації ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
однією з перших в країні впровадила систему
енергетичного менеджменту (СЕнМ) та пройшла європейську сертифікацію у сфері надання послуг із транспортування і зберігання природного газу відповідно до вимог ISO
50001:2011.
Підрозділи філії УМГ «Черкаситрансгаз»
розташовані на 13 промислових майданчиках
(ПМ) у різних регіонах України. Для обігріву
приміщень у опалювальний період використовуються 49 газових котлів загальною потужністю 25 МВт. Використання газу за опалювальний
сезон становить близько 3 млн м3, що коштує
близько 27 млн грн [1].
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Найдієвішим методом у сфері енергоощадності є заміна застарілого обладнання на нове
енергоефективне. Але, на жаль, такі заходи є не
завжди економічно обґрунтованими [2].
Досвід реконструкції та будівництва нових
котелень показує, що їх окупність становить 15–
20 років [3]. Тому ці заходи з енергоощадності
проводять зазвичай, як правило, для заміни обладнання, яке неможливо експлуатувати в подальшому через його технічний стан, а енергоощадність є позитивним «побічним ефектом».
Тому у цьому разі найдієвішими є організаційні
методи, за яких відношення отриманого ефекту
до витрачених на них коштів буде економічно
обґрунтованим.
Автор статті розробив та впровадив корпоративну систему енергетичного моніторингу (КСЕМ), яка є симбіозом внутрішнього
бенчмаркінгу та цільового енергетичного моніторингу (ЦЕМ), для постійного вдосконалювання об’єктів досліджування та для аналізування ефективності заходів енергоощадності.
Запровадження системи має на меті на підставі
досліджень встановити потребу у змінах і шлях
досягнення успіху у результаті цих змін та побудувати систему моніторингу за енергоресурсами на підприємстві за окремими центрами
енергетичного керування (рис. 1).
Внутрішній бенчмаркінг енергоефективності є особливим типом бенчмаркінгу діяльності, сфокусованим на ефективності використання енергії [4], який являє собою збирання,
аналізування та оцінювання інформації про
енергоспоживання досліджуваних об’єктів, а

Рис. 1.  Підсистема збирання даних щодо споживан
ня енергоресурсів у філії УМГ «Черкаситрансгаз»
також про використовувані методи керування процесами. Його мета полягає у підвищенні енергоефективності зниженням загального
споживання енергії та пов’язаних з ними витрат
і викидів вуглекислого газу на основі порівняння енергоефективності об’єктів досліджування
та пошуку найкращих практик, демонстрації
можливостей для поліпшування [5].
Термін «цільовий енергетичний моніторинг» (ЦЕМ) є відповідником англійської терміносполуки «Energy Monitoring and Targeting», де
словосполучення «енергетичний моніторинг»
передбачає відстежування показників споживання енергоресурсів, а слово «цільовий» – відстежування показників споживання енергоресурсів, а слово «цільовий» – це відстежування
з одночасним розроблянням енергетичних

Рис. 2.  Питоме споживання газу котельнями за березень 2016 р.
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Рис. 3.  Добові значення питомого споживання газу та середньодобової температури зовнішнього повітря ПМ 1
за березень 2016 р.

завдань у кількісних показниках енергоспоживання, до яких потрібно прагнути, за отриманими результатами моніторингу [6].
Ядром системи є організація підсистеми
збирання даних щодо споживання енергоресурсів (котельного обладнання, обладнання
для підігріву газу на газорозподільчих станціях,
електричного обладнання). Слід зазначити, що
у ПАТ «Укртрансгаз», як і у більшості підприємств України, є система збору даних щодо споживання енергоресурсів. Але вона не є ефективною з низки причин:
1. Інформацію збирають різні структурні
підрозділи (енергетики, екологи, служби зі списання газу та ін.), що приводить до відсутності
концентрації інформації в одному підрозділі.
2. Під час аналізування споживання енергетичних ресурсів не враховують сумарну корисну роботу, виконану енергоспоживальним
обладнанням.
3. Аналізують підприємство загалом, що
приводить до відсутності інформації про енергоефективність окремих вузлів, агрегатів.
4. Не проводиться порівняння ефективності роботи між аналогічним обладнанням у різних структурних підрозділах.
5. Не створено механізму зворотного зв’язку на всіх рівнях підприємства. Отже, персонал
не усвідомлює весь процес використання енергії та не мотивований його поліпшувати.
На початковому етапі сформовано групу із
енергоефективності, основним завданням якої
є збирання та систематизування даних на різних рівнях структури керування.
На другому етапі впроваджування систематизовано облік споживання енергоресурсів
за лічильниками та визначено щоденну систему

звітів, що дало змогу вимірювати енергоефективність кожного центру енергетичного моніторингу(ЦЕУ).
Далі створено механізм аналізування даних
та зворотного зв’язку на всіх рівнях підприємства, що підвищило усвідомлення і мотивацію
персоналу.
Упровадження КСЕМ дало змогу виявити і
«підтягти» у межах виробничої системи об’єкти, що відстають за рівнем енергоефективності, та стало корисним інструментом для моніторингу енергетичної ефективності агрегатів,
технологічних установок, виробничих процесів
для того, щоб переконатися, чи дотримуються
енергетичних цілей, а також для кращого розуміння результативності заходів щодо підвищення енергоефективності.
Ця система спрямована на розв’язання таких основних завдань:
1. Порівняти енергоефективність роботи
котельного обладнання на різних промислових майданчиках та визначити причини розбіжностей.
2. Визначити доцільність та ефективність
заходів з енергоощадності (утеплення приміщень, замінення вікон та дверей, заізолювання
трубопроводів та ін.).
3. Провести інвентаризацію приміщень та
вимкнути опалення в тих, які його не потребують.
4. Установити градацію температур для
різного виду приміщень (адміністративні, технічні, складські тощо).
Для уніфікації за одиницю опалення було
взято м3, оскільки технічні приміщення(гаражі,
склади, укриття ГПА) мають різну висоту, що
суттєво впливає на опалюваний об’єм.
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Для прикладу візьмемо дані моніторингу
котелень ПМ одного із магістральних газопроводів (МГ) за березень 2016 року. Котельні призначені обігрівати приміщення в опалювальний
сезон, використовуючи котли, що працюють на
природному газі.
Автор статті запропонував як показник
ефективності опалення використовувати показник «градусодні» – умовну одиницю виміру перевищення середньої добової температури над
заданим мінімумом («базової температурою»).
Показник «градусодні» (Degree Days) визначаємо за формулою:
DD =(Tint–Tht)·Zht,
(1)
де Tint – визначена нормативними актами мінімальна середньодобова температура повітря,
за якої вмикають систему опалення п. 9.7 [7],
п.7.9.4 [8]. Tint = 8; Tht – середньодобова температура зовнішнього повітря на досліджуваному
об’єкті; Zht – кількість досліджуваних діб (цим
показником можемо знехтувати, оскільки розрахунок проводимо щодобово, тому Zht = 1).
Формулу 1 вдосконалено, оскільки за середньодобової температури повітря 7 °С та 9 °С
показник «градусодні» буде однаковий і дорівнювати одиниці тільки з від’ємним знаком.
Тому
DD =(Tint–Tht) при Tht < 8,
(2)
DD =10+(Tint–Tht)/10 при Tht > 8,

(3)

DD =(Tint–Tht)+1 при Tht = 8.
(4)
Потім визначаємо показник витрачання
газу для обігріву приміщень QDD за відповідного DD за формулою:

QDD = Qi/DD,
(5)
де Qі – розхід газу на котельню за і-й проміжок
часу, і = 1.
Суть ідеї полягає у тому, щоб під час порівняння показників енергоефективності різних
об’єктів, у нашому разі котелень, нівелювати
температуру зовнішнього повітря, яка є різною
для різних регіонів за досліджуваний час та різна для того самого регіону в різні місяці опалювального періоду під час порівняння енергоємності того самого об’єкта, та опалювальний
об’єм приміщень, який також впливає на витрату газу на котельні.
Тому енергоефективність опалення кожного з ПМ знаходимо за формулою:
E = QDDсер /V,
(6)
де QDDсер – середнє значення показника витрачання газу для обігріву приміщень за досліджуваний місяць, Е – енергоефективність опалення
ПМ, V – опалювальний об’єм.
Як видно з діаграми, енергоефективність
ПМ 1 є найвищою, а енергоефективність ПМ 4 –
найнижчою. Для визначення причин розбіжностей по кожному ПМ було вирішено графічно
моніторити роботу котелень за показниками
(рис. 3): питомий показник (відношення кількості спаленого газу котельнею до опалюваного
об’єму приміщень) – синя крива, середньодобова температура зовнішнього повітря – червона
крива.
З цього графіка можна побачити, що в
разі змінення температури повітря від –4 до
+10 °С (червона крива) питоме споживання
газу (синя крива) майже не змінюється. Хоча
в ідеалі повинна бути зворотна залежність,

Рис. 4.  Добові значення питомого споживання газу та середньодобової температури зовнішнього повітря ПМ 4
за березень 2016 р.
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Рис. 5.  Відношення добових значень показників «градусодень» до кількості спожитого газу котельнями на ПМ1
та ПМ 4 за березень 2016 р.

тобто в разі збільшення температури споживання газу має зменшуватися, і навпаки.
Як альтернативу взято дані за аналогічний
період роботи котельні ПМ 4 самого МГ.
Обидва ПМ будувалися за одним проектом,
і вони мають майже однаковий об’єм опалювальних приміщень, але, як можна побачити
на рис. 4, робота котельні на ПМ 4 має чітку
залежність питомого споживання газу (синя
крива) від середньої температури повітря
(червона крива).
Далі за формулою (2) ми знаходимо відношення кількості газу, спожитого котельнями
ПМ 1 та ПМ 4 за кожну добу досліджуваного
періоду (березень 2016 р.), до показників «градусодень» за цей період. Нанесемо ці відношення на діаграму у формі графіків (рис. 5).
Площа фігури між червоною кривою ПМ
1 та синьою кривою ПМ 4 і буде перевитратою
газу котельнею ПМ 1. Різниця між обсягами
спожитого газу між ПМ1 та ПМ4 в натуральних
одиницях становила 12,3 тис м3 газу (96% від
спожитого газу котельнею ПМ 4). За цінами на
газ станом на березень 2016 р. перерозхід становив 93,2 тис. грн [1].

Метод ЦЕМ передбачає, що для кожного
центру енергетичного обліку є лінійна залежність енергоспоживання Eст від чинника F, що
його називають функцією стандартного енергоспоживання:
Eст (F)= a+bF,
(7)
де коефіцієнти a і b визначають методом лінійної регресії (апроксимації).
Отже, функцію стандартного енергоспоживання будуємо методом математичної регресії
за точками обліку за i-й інтервал часу виділеного аналізованого періоду за фактичним споживанням енергоресурсу за i-й інтервал часу Ei
і фактичним значенням чинника Fi за той же інтервал часу. А отримана сукупність значень Eст
(пряма лінія) являє собою не що інше, як середньостатистичне фактичне енергоспоживання
за різних значень F.
Знаючи Eст (F), легко розрахувати економію або перевитрату енергії для будь-якого i-го
інтервалу часу за формулою:
∆ Ei = Eст (F)– Ei = a+bFi– Ei,
(8)
де Fi і Ei – значення чинника й енергоспоживання за i-й інтервал часу відповідно [9].
(Продовження статті у частині II)
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Про небезпеку утворення холодних
тріщин під час ремонтних робіт на
діючих газопроводах
© Шлапак Л.С.
д-р тех. наук
Василик А.В.
канд. тех. наук
ІФНТУНГ

UA

На основі побудованої математичної моделі розглянуто технологічні аспекти проведення зварювальних робіт на діючих газопроводах із погляду зміни фізико-механічних характеристик матеріалу труби в зоні зварювання. Показано, що залежно від
внутрішнього тиску газу у трубопроводі парціальний тиск молекулярного водню в
пристінних нагрітих зонах може становити 1,0–1,5 МПа, створюючи умови для наводнювання і навуглецювання локальних ділянок труб у результаті термічного розкладання метану, суттєво збільшуючи ризик утворення холодних тріщин у металі
зварних швів.
Ключові слова: надійність, безпека, технічний стан, навуглецювання, наводнення,
дугове зварювання, термічне розкладання.

RU

На основе построенной математической модели рассмотрены технологические
аспекты проведения сварочных работ на действующих газопроводах с точки зрения
изменения физико-механических характеристик материала трубы в зоне сварки.
Показано, что в зависимости от внутреннего давления газа в трубопроводе парциальное давление молекулярного водорода в пристенных нагретых зонах может
составлять 1,0–1,5 МПа, создавая условия для наводнения и науглероживания локальных участков труб в результате термического разложения метана, существенно
увеличивая риск образования холодных трещин в металле сварных швов.
Ключевые слова: надежность, безопасность, техническое состояние, науглероживание, наводнение, дуговая сварка, термическое разложение.

EN

The technological aspects of welding on active gas pipelines have been studied on the basis
of the developed mathematical model in relation to the changes of physical and mechanical characteristics of pipe material in welding area. It has been shown that depending on
the internal gas pressure in the pipeline the partial pressure of molecular hydrogen in the
wall-adjacent heated areas can be 1.0–1.5 MPa, this may create conditions for hydrogenation and carbonation of local pipe sections due to the thermal decomposition of methane
and substantially raise the risk of cold cracking in the metal of welded joints.
Key words: reliability, safety, technical condition, carbonation, hydrogenation, arc welding,
thermal decomposition.

УДК 621.643.621.791

Проблема ремонту трубопроводів виникла
одразу після введення в експлуатацію першого
трубопроводу. З того часу змінюються обсяги ремонтних робіт. Тому підтримання і відновлення
їх працездатності є одним із найважливіших зав
дань трубопровідного транспорту вуглеводнів.
Надійність та безпека експлуатації трубопроводів
знаходиться у прямій залежності від організації діагностування та ефективності ремонтних робіт.
Під ефективністю ремонту розуміють своє
часність виконання вибіркового ремонту за результатами оцінювання технічного стану засобами
діагностування та капітального ремонту з використанням сучасних інтелектуальних технологій та засобів механізації з повним відновленням проектних
показників міцності, працездатності, здатності виконувати технологічні функції.
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Сучасні трубопроводи високого тиску виготовляються з низьколегованих сталей підвищеної міцності, зварюваність яких значною мірою визначається видом термічного циклу зварювання. Зокрема, за
високої швидкості охолодження в зоні термічного
впливу (ЗТВ) може формуватися структура з високою твердістю і підвищеною схильністю до тріщиноутворення, сульфідного та інших видів корозійного розтріскування. Наявність у зварному з’єднанні
гартувальних структур, наводнювання металу під
час зварювання і високий рівень залишкових зварювальних напружень можуть привести до утворення
холодних тріщин у металі труби.
У роботах [1 та 2] ризик утворення тріщини в
трубній сталі пропонується визначати показником
чутливості:
Pтр=12 · Pст + lgHдиф ,
(1)

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
де Hдиф – параметр Іто-Бессіо, який визначається за
хімічним складом сталі з рівняння:
Ni
Pст = С + Si + Mn + Cr + Cu + 60 +
20
30
+ Mo + V + 5B, %
(2)
15 10

де Hдиф – вміст дифузійного водню в металі шва,
см3/100 г металу.
Вважається, що критичне значення Pкртр, за
якого трубні сталі товщиною до 20 мм не схильні до
утворення холодних тріщин, лежить у межах 3,1–4,0.
Розрахунки показують, що за вмісту дифузійного
водню в металі шва 10 см3/100 г параметр Pтр для
сталі 17Г1С – 3,65–4,72, а для сталі Х65 – 5,02 [2].
Отже, для більшості сучасних трубних сталей є ризик утворення холодних тріщин у металі.
Підтримання технічного стану магістральних
трубопроводів виконують традиційними методами капітального ремонту, які проводять на відключених і повністю випорожнених від газу ділянках
трубопроводу [3–6]. Останніми роками все більшого застосування набувають ремонтно-зварювальні
роботи на магістральних газопроводах без зупинки
транспортування продукту. Це дає змогу економити
фінансові, матеріальні і людські ресурси.
Під час проведення зварювальних робіт безпосередньо на діючому газопроводі виникають окремі
ризики і низка технологічних складнощів.

По-перше, слід виключити можливість наскрізного проплавлення металу труби, а отже, небезпеку
загоряння газу.
По-друге, під час виконання зварювання на зовнішній поверхні труби нерозплавлена ділянка в зоні
зварювання може нагріватися до температур, за яких
міцнісні характеристики матеріалу труби суттєво
знижуються. Якщо тиск газу і температура досить
високі, причому висока температура підтримується
досить довго, то в нерозплавленій перемичці під дугою може відбутися інтенсивна пластична деформація (високотемпературна повзучість) із випинанням
і подальшим руйнуванням металу. Розміри розігрітої зони визначаються передусім зварювальними
режимами і розмірами наплавлювальної ділянки,
залежать від діаметра і товщини труби, а також
швидкості потоку газу. Під дією внутрішнього тиску
на цій ділянці труби може відбутися руйнування.
На рис. 1, як приклад, показано розраховане температурне поле в стінці труби при наплавленні кругового шва на поверхні труби
Ø 539х8 мм [7].
Наведені обставини, безсумнівно, вимагають
дотримання певних технологічних прийомів і практичних рекомендацій стосовно безпечного проведення зварювальних робіт на трубопроводах.
За результатами кількарічних програмних досліджень, проведених дослідницькими організаціями Batelle Memorial Institute (BMI) і Edison Welding

Рис. 1.  Ізотерми у поздовжньому перерізі по площині x0z під час наплавлення кругового валика на поверхні
листа за різних швидкостей газу у трубі (Iзв=120 А; U=30 B; vзв= 9 м/год)
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Institute (EWI) [8, 9], мінімальна товщина стінки труб
газопроводів високого тиску, на яких виконуються
зварювальні операції, може становити 4,0–4,8 мм.
При цьому максимальна температура внутрішньої
поверхні не повинна перевищувати 982 °С.
У роботі [10], присвяченій аналізу аварійних
руйнувань магістральних газопроводів, відмічається, що поряд із дією багатьох факторів (корозія,
пульсація температури і тиску газу) одним із вагомих є наводнювання металу труб. Вміст водню в
стінках аварійних труб на ділянці руйнування газопроводу становить 9–12 см3/100 г сталі, що в декілька разів перевищує вихідний вміст водню (до 3
см3/100 г сталі).
Відомо, що термічне розкладання вуглеводнів
починається при 380–400 °С. У результаті термічного розкладання вуглеводнів вихідного внутрішньотрубного газу в атмосфері, що не містить кисню, утворюється сажа і дуже багато водню. Підтвердженням
цього слугують роботи [10], де вказується наявність
на внутрішніх поверхнях труб зі значним терміном
експлуатації відкладень сажі (вуглецю) як результату довгого ланцюга хімічних перетворень з утворенням вільних радикалів і проміжних продуктів.
Нижче розглядається ситуація, коли на внутрішній поверхні труби від зварювального нагріву
можуть досягатися температури, за яких у приповерхневому шарі газу буде протікати реакція термічного розкладання метану:
CH4 º C(тв) + 2H2 .
(3)
Схему термічного розкладання метану у пограничному шарі потоку газу і механізми насичення
вуглецем і воднем металу стінки труби (з боку потоку газу) наведено на рис. 2.
Під час проведення зварювальних робіт на
зовнішній поверхні труби під тиском газу за такою схемою може відбуватися локалізоване

Рис. 2.  Схема насичення металу воднем і вуглецем
під час термічного розкладання метану
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навуглецювання і наводнювання металу з боку внутрішньої поверхні труби.
На основі термодинамічних розрахунків реакції CH4 º C + 2H2 побудовані графіки залежності
парціального тиску молекулярного водню під час
термічного розкладання метану за різних тисків газу
в трубі (рис. 3).

Рис. 3.  Залежність парціального тиску H2 від темпе
ратури за тисків метану, атм: 1–1; 2–10; 3–30; 4–50
Таким чином, під час термічного розкладання
метану в приповерхневому шарі газу в локальній
області підвищених температур парціальний тиск
молекулярного водню може досягати 10–15 атм. За
такого тиску водню слід очікувати значного наводнювання металу в зоні термічного впливу, сформованій з боку внутрішньої поверхні труби. Це підтверджує результати досліджень [11], за якими за
парціальних тисків молекулярного водню вище 0,75
МПа ризик виникнення холодних (водневих) тріщин у цій зоні може суттєво зрости.
На рис. 4 показано вигляд водневої тріщини на
внутрішній поверхні газопровідної труби [12].
Беручи до уваги, що ремонтно-зварювальні
роботи проводяться на газопроводах зі значним
ступенем фізичного старіння, яке, за класичним
трактуванням, «зумовлено термодинамічною нерівноважністю вихідного стану і поступовим наближенням структури до рівноважного стану в умовах
достатньої дифузійної рухливості атомів» [13], процес наводнювання сталей магістральних газопроводів відбувається в умовах розвитку в металі на структурному рівні пасток-уловлювачів водню. Необхідно
додати, що натепер започатковуються нові дослідження закономірностей фізичного старіння низьколегованих сталей, які супроводжуються, зокрема,
утворенням карбогідридоподібних наносегрегацій
на дислокаціях і границях зерен [14]. Іншими словами, значна кількість водню, окрім дифузійно-рухомого, закріплюється в різних пастках, наприклад
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.

(5)

Тоді фактичний, експериментально вимірюваний розподіл водню у пластині становитиме:
·
. (6)
Особливості кінетики водневого насичення за
наявності стоків підкреслюється виразом для загальної в ньому кількості водню як функції часу:
.

Рис. 4.  Вигляд водневої тріщини на внутрішній
поверхні труби [12]
дислокаціях, порах та інших мікропустотах. У більші
пустоти, розташовані, наприклад, в околі неметалічних включень, зокрема сульфідів, дифузійний водень стікає, де молізується. Тиск дифузійного водню
під час переходу в молекулярний стан проявляється
в області перегріву зони термічного впливу в основному тоді, коли в ній утворюється мартенсит або
тверда фаза розпаду типу нижнього бейніту.
Виходячи з міркувань, що в процесі формування холодних тріщин у металі бере участь як дифузійно-нерухомий водень (на стадії зародження
тріщини), так і дифузійно-рухомий водень (на стадії поширення тріщини), розроблено математичну
модель дифузії водню в стінку труби з боку газу за
наявності в металі різноманітних пасток-уловлювачів водню.
Дифузійна задача. Враховуючи, що переважна
дифузія водню протікає по межах зерен, диференціальне рівняння дифузії водню в металевій пластині
(стінка труби) подамо у вигляді [15]:

Прийнявши постійною концентрацію водню на
внутрішній поверхні труби Cn, специфіку водневого
насичення стінки можна аналізувати за різних граничних умов на зовнішній поверхні труби.
Нижче викладаються розв’язки задачі для умови,
коли увесь поглинений водень залишається в металі.
Розв’язуючи задачу операційним методом і опустивши стандартні математичні операції, запишемо
розв’язок в безрозмірних величинах:
–

.
–

(8)

У цьому розв’язку корені
Безрозмірні величини:

.

– характеризує частку пасток–уловлювачів водню;

– безрозмірний час;

– безрозмірний параметр по товщині труби δ .
Кількість водню, вилученого з дифузійного
процесу, становитиме:

,
,
,
(4)
де C (x, t ) – концентрація водню в металі; D – коефіцієнт зернограничної дифузії водню в сталі; C p –
початкова рівноважна концентрація водню в металі.
Другий член у правій частині рівняння (4) визначає потужність від’ємного джерела водню, пропорційного змінам концентрації водню. Це джерело
з характерним кінетичним коефіцієнтом K враховує
поглинання дифузійного водню різними уловлювачами (пастками) і вилучення його з дифузійного
процесу.
Виходячи з розв’язку задачі (4), за заданих граничних умов можна визначити кількість водню, вилученого з дифузійного процесу і захопленого різними уловлювачами (пастками), а саме:

(7)

·

+

+

. (9)

Експериментально вимірюваний розподіл водню у стінці визначиться з рівняння:
·

–

–

. (10)

За результатами розрахунків на рис. 5 побудовано графіки розподілу сумарної концентрації водню (дифузійний і поглинутий пастками) по товщині
стінки труби для різних часів. З рисунка випливає,
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Рис. 5.  Розподіл дифузійного водню по товщині

пластини за різних часів: (суцільні лінії α=1; пунк
тирні лінії α=10)

що ефект «уловлювачів» проявляється зі збільшенням часу дифузії. При цьому зі збільшенням часу
нерівномірний розподіл водню в дифузійній зоні
посилюється.
Аналітичні оцінки сумарної концентрації дифузійного водню і водню, вилученого пастками з
дифузійного процесу, підтверджуються даними роботи [10] про наводнюваність металу труб газопроводів у процесі довготривалої експлуатації.
Кінетика водневого насичення металу опишеться формулою:

металу. Криві, побудовані за рівняннями (11) і (12),
свідчать про інтенсифікацію водневого насичення
за наявності «уловлювачів». Основний приріст водню в металі відбувається вже за малих значень часу,
а вплив пасток-уловлювачів на кінетику водневого
насичення збільшується.
Навуглецювання металу. Як відзначалося
вище, під час проведення ремонтно-зварювальних
робіт на поверхні труб на локальній нагрітій внутрішній ділянці труби може відкладатися вуглець
як продукт термічного розкладання метану. За рекомендованих температур внутрішньої поверхні труби не вище 983 °С в умовах короткочасного термічного циклу навуглецювання металу якщо і матиме
місце, то буде незначним.
Інша ситуація складатиметься, якщо температура металу на внутрішній поверхні з різних причин
досягне 1147 °С і вище. За наявності вуглецю на внутрішній поверхні з концентрацією приблизно 4,3%

–
–

.

(11)

За відсутності пасток водню, тобто при α → 0
.

(12)

На рис. 6 показано особливості насичення металу воднем в умовах блокування десорбції водню з

1,0
3

2

1

0,5
∂C(δ,τ)/∂x=0
0

0

0,2
0,4
0,6
1 – α=0; 2 – α=1; 3 – α=10

0,8

τ

Рис. 6.  Інтенсивність насичення металу пластини
воднем при блокуванні дифузії через зовнішню по
верхню
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Рис. 7.  Макроструктура зварного з’єднання при
наплавленні валика на поверхню труби [17]
почне формуватися рідка плівка евтектичного складу чавуну на локальній ділянці внутрішньої поверхні труби безпосередньо під зварювальною дугою.
Формування рідкої плівки евтектичного складу відповідає аналізу нагрівання залізовуглецевих сплавів
за діаграмою стану Fe–Fe3C [16].
У роботі [17] описано результати стендових
досліджень під час наплавлень на трубу, якою транспортується метан. На рис. 7 наведено макроструктуру зварного з’єднання під час наплавлення валика
на трубу. Стрілкою відмічено ділянку шару евтектичного складу, утвореного безпосередньо під наплавленим валиком.
Мікроструктуру сталі на ділянці зони термічного впливу з новоутвореним шаром на внутрішній поверхні труби наведено на рис. 8, а. Структури
евтектичного складу мають високу твердість і
крихкість, а отже, проявляють високу схильність до
тріщиноутворення. На рис. 8, б показано тріщину в
утвореному шарі евтектичного складу. Зрозуміло,
що такі тріщини можуть поширюватися в подальшому в металі стінки труби.
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а

б
Рис. 8.  Мікроструктура сталі в зоні термічного
впливу (а) з утвореним шаром евтектичного складу
на внутрішній поверхні (б) і тріщина в ньому [17]
Висновки
1. Проаналізовано основні ризики і технологічні складнощі під час виконання зварювальних
робіт на газопроводах під тиском газу.

2. Під час виконання ремонтно-зварювальних робіт на газопроводах під тиском газу можуть
створюватися умови для наводнювання і навуглецювання локальних ділянок труб у результаті термічного розкладання метану за реакцією CH4 º
2H2+C. Термодинамічним аналізом обґрунтовано,
що утворюваний під час розкладання метану водень можна розглядати як окреме джерело наводнювання металу труби в зоні зварного з’єднання.
3. Показано, що залежно від внутрішнього
тиску газу у трубопроводі парціальний тиск молекулярного водню в пристінних нагрітих зонах
може становити 1,0–1,5 МПа. При цьому ризик
утворення холодних тріщин у металі суттєво зростатиме.
2. Запропоновано математичну модель дифузії водню в металі з урахуванням наявності у
трубопровідних сталях пасток для водню, які вилучають його з дифузійного процесу. Показано,
що основний приріст вмісту водню в металі стінки
труби відбувається за малих часів дифузії.
3. Ділянки труби, в металі яких відбувається
як наводнювання, так і навуглецювання продуктами термічного розкладання метану, можуть бути
місцями з підвищеним ризиком утворення тріщин.
4. З огляду на можливі процеси наводнювання
та навуглецювання металу трубопроводу, необхідно переглянути рекомендації стосовно вибору зварювальних режимів під час проведення ремонтних
робіт на діючих газопроводах.
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Вплив нерівномірності газоспоживання
на нестаціонарний процес, викликаний
появою витоку газу з газопроводу
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що поява витоку газу з газопроводу викликає нестаціонарний процес,
UA Загальновідомо,
за характером протікання якого можна оцінити величину витоку. Науково обґрунтоване
визначення планових задач подачі газу в умовах нестаціонарності полягає в необхідності отримання достовірної інформації про добову, сезонну та інші види нерівномірності
споживання газу. Коли газопровід перед появою витоку працював у нестаціонарному
режимі, то поява витоку внесе збурення в протікання нестаціонарного процесу.
Ключові слова: газова мережа, перспективне прогнозування, оперативне прогнозування, нерівномірність газоспоживання.

что появление утечки газа из газопровода вызывает нестационарный
RU Общеизвестно,
процесс, по характеру протекания которого можно оценить величину утечки. Научно
обоснованное определение плановых задач подачи газа в условиях нестационарности
заключается в необходимости получения достоверной информации о суточной, сезонной и других видах неравномерности потребления газа. Когда газопровод перед появлением утечки работал в нестационарном режиме, то появление утечки внесет возмущения в протекание нестационарного процесса.
Ключевые слова: газовая сеть, перспективное прогнозирование, оперативное прогнозирование, неравномерность газопотребления.

known that the occurrence of gas leakage from the pipeline causes transient process
EN Itbyisthewellcharacter
of which can estimate the leak. Scientifically based definition of scheduled

tasks in terms of gas supply nonstationarity is the need to obtain reliable information on a
daily, seasonal and other uneven gas consumption When a pipeline leak before being worked
in the non-stationary mode, the occurrence of leakage will make a disturbance in the flow of
non-stationary process.
Key words: gas network, operational forecasting, uneven gas consumption.

Характер споживання газу певним регіоном залежить від споживачів, які поділяються
на промислових, побутових та буферних.
Промислові споживачі газу використовують його як енергоносій чи сировину. В обох
випадках споживання газу протягом певного
періоду часу є стабільним. Побутові споживачі
використовують газ винятково як енергоносій
з метою опалення і приготування їжі. Тому характер газоспоживання міняється протягом
доби і сезону. Буферні споживачі можуть споживати газ у періоди часу, коли є його надлишок, і переходити на інший вид пального в моменти дефіциту газу.
Загальна картина газоспоживання залежить від співвідношення між категоріями споживачів газу в певному регіоні. Але за всякої
структури споживання газу для кожного регіону характерна нерівномірність газоспоживання.
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Розрізняють добову і сезонну нерівномірності газоспоживання. Добова нерівномірність
газоспоживання характеризується зміною обсягів споживання газу погодинно протягом
доби. Науково обґрунтоване визначення планових задач подачі газу в умовах нестаціонарності
полягає в необхідності отримання достовірної
інформації про добову, сезонну та інші види
нерівномірності споживання газу. Станом на
сьогодні формуються два основних напрями
прогнозування: зазначивши нерівномірність
споживання газу в задачах проектування та
розвитку (перспективне прогнозування) систем
газопостачання; прогноз графіків споживання
для керування режимами в реальних системах
транспорту газу (оперативне прогнозування).
Вважається, що промислові споживачі газу
рівномірно споживають газ протягом доби.
Це твердження не завжди правильне, оскільки
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Подача, тис. м3/год

кількість спожитого газу як пального в промисловості визначається багатьма факторами, такими як, наприклад, нерівномірність поступлення
сировини, вимоги технологічного процесу до
якості продукції тощо. Тому для промислових
споживачів газу також є добова нерівномірність
газоспоживання, що може суттєво відрізнятися
від нерівномірності споживання газу побутовими споживачами, яка визначається в основному
укладом життя суспільства і пов’язаним із цим
характером енергоспоживання.
Буферні споживачі можуть використовувати різні види енергоносіїв (у тому числі і
природний газ), їх використання в регіоні приводить до згладжування нерівномірності газоспоживання.
В момент появи витоку газу з газопроводу газової мережі нестаціонарний процес,
викликаний цим збуренням, накладається на

Подача в м3/год

Часи доби, год

Часи доби, год

нестаціонарний процес, викликаний нерівномірністю газоспоживання. Тому математична
модель повинна враховувати всі причини виникнення нестаціонарності.
Дослідженням нестаціонарних процесів у
газопроводах присвячено праці відомих учених
С.А. Бобровського [1], В.Я. Грудза, Д.Ф. Тимківа
[2], С.А. Щербакова [3], в яких наведено математичні моделі нестаціонарних режимів, методи їх реалізації, аналіз технологічних обмежень. Відомі також роботи Б.П. Поршакова [4],
Є.І. Яковлєва [5], в яких аналізується коефіцієнт
корисної дії елементів газотранспортної системи та затрати енергії на транспортування газу.
Дослідженням нестаціонарних процесів у газопроводах присвячено багато праць, у яких наведено математичні моделі нестаціонарних режимів,
методи їх реалізації, аналіз технологічних обмежень. Відомі також роботи, в яких аналізується
коефіцієнт корисної дії елементів газотранспортної системи та затрати енергії на транспортування газу, однак у літературі відсутні дослідження
комплексного впливу на нестаціонарність нерівномірності газоспоживання і появи аварійного
витоку газу. Запропоновано залежність, яка дає
змогу відтворити погодинний характер газоспоживання регіону за відомої середньодобової величини газоспоживання та коефіцієнт добової
нерівномірності газоспоживання.
Коливання добового споживання газу для
різних регіонів зображено на рис. 1.
Пропонується аналітичне дослідження
комплексного впливу на нестаціонарність нерівномірності газоспоживання і появи аварійного витоку газу та оцінка величини витоку,
починаючи з якої його поява впливатиме на характер нестаціонарного процесу, і встановлення впливу нерівномірності газоспоживання на
цю величину.
Різні автори пропонують різноманітні методи апроксимації кривої добового газоспоживання. Так, в [1] запропонована модель виду

Подача, тис. м3/год

,

Часи доби, год

Рис. 1.  Характер добового споживання газу

(1)

де
– величина середньодобового газоспоживання; А – амплітудне значення газоспоживання; ωi – циклічна частота і-тої гармоніки кривої
газоспоживання; ϕ – зміщення екстремального
значення добового газоспоживання.
У [2] приводять апроксимацію кривої газоспоживання у вигляді
.
(2)
У роботі [3] автори вказують, що внаслідок періодичності вказана функція може бути
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апроксимована синусоїдою, параметри якої
можна вибрати залежно від фактичних величин газоспоживання та динаміки їх зміни для
конкретного регіону, тобто
.
(3)
Для характеристики газоспоживання кожним регіоном вводиться поняття коефіцієнта
добової нерівномірності газоспоживання
,
(4)
де
, – відповідно максимальна і середньодобова величини газоспоживання.
. Тоді
Як видно з (3),
.
Звідки
.
(5)
Добова циклічна частота
.
(6)
Тоді апроксимаційна крива може бути подана у вигляді
.
(7)
Загальна картина газоспоживання залежить
від співвідношення між категоріями споживачів
газу в певному регіоні. Але за всякої структури
споживання газу для кожного регіону характерна нерівномірність газоспоживання.
Як відомо, нестаціонарний процес руху
газу в лінійній дільниці газопроводу описується рівняннями руху і нерозривності
,

,

(8)

де – тиск газу; ρ – густина газу; w – лінійна
швидкість; – внутрішній діаметр труби; – лінійна координата; с – швидкість газу; t – час.
З першого рівняння (8) маємо:
,

(9)

де 2а – коефіцієнт лінеаризації; F – площа поперечного перерізу газопроводу; М – масова
витрата газу; Q – об’ємна витрата газу за стан– густина газу за стандартних
дартних умов;
умов.
Використовуючи залежність (7), на основі
(9) можна записати:
. (10)
Якщо на ділянці ( ; ) магістралі має місце
шляховий відбір газу з масовою витратою q, то
рівняння нерозривності газового потоку може
бути записане у вигляді

,
де

одинична функція Хевісайда.
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(11)

Рівняння руху в формі (11) і рівняння нерозривності шляхом сумісного розв’язку можна звести до одного рівняння, яке в математичній фізиці належить до класу неоднорідних
рівнянь теплопровідності:
,(12)
де

.
Тепер для отримання диференційного рівняння газопроводу із зосередженим відбором
газу в точці досить в (12) перейти до границі
, тобто
.
Як відомо,
,
де
є функцією джерела Дірака.
Тепер рівняння (12) має вигляд:
.

(13)

Це рівняння можна вважати найбільш узагальненою моделлю газопроводу газової мережі
зі шляховим відбором.
У роботах [3; 5] подано результати досліджень режимів роботи газопроводів зі шляховими відборами і показано, що для моделювання нестаціонарного ізотермічного процесу,
викликаного нерівномірністю газоспоживання,
точність визначення діагностичної ознаки не
виходитиме за межі 5% у разі лінеаризації рівняння руху. З цією метою вводиться поняття
, яка
осередненої в часі лінійної швидкості
входить до виразу коефіцієнта лінеаризації
. Тож для визначення розподілу
тисків скористаємося рівнянням (6). Це рівняння може бути покладене в основу створення
діагностичної моделі розгалуженої газової мережі, в якій діагностичною ознакою слід вважати коефіцієнт лінеаризації 2a.
Доповнюють рівняння (13) початкові та
граничні умови. Для довільного нестаціонарного процесу як початкові умови можуть бути
використані параметри стаціонарного режиму
системи як передісторія:
,
.
(14)
Як граничні умови використовуються значення тиску на початку газової мережі та втрати тиску в її кінці. На практиці початковий тиск,
як правило, підтримується сталим, однак втрата в кінці магістралі є переважно величиною,
змінною в часі. Внаслідок цього модель (13) не
має розв’язку в аналітичній формі. Можлива
реалізація поставленої задачі числовими методами, серед яких найбільш ефективним є
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Нехай до появи аварійного витоку тру
бопровід працював в умовах стаціонарного
руху середовища і розподіл тисків по довжині
визначався лінійним законом, що для газопроводів газових мереж припустимо:
.

а

(15)

У момент виникнення аварійного витоку
тиск на початку трубопроводу змінився до величини P(0, t)=P1, а в кінці втрата є сталою в
часі. Тоді на основі (9) гранична умова для кінцевого перерізу має вигляд:
.

(16)

Математична постановка задачі може бути
сформульована у вигляді: знайти розв’язок рівняння
(17)

б

Рис. 2.  Добова нерівномірність газоспоживання (а)
та характер коливання тиску (б).

кінцево-різницевий. Так, для реальної газової
мережі, що містить 24 шляхових відбори, час
реалізації загальної моделі, побудованої на основі кінцево-різницевої схеми, становить 20 хв.
і залежить від характеру вихідних даних.
Щоб оцінити точність спрощеної (лінеаризованої) моделі і вплив нерівномірності газоспоживання як збурюючого фактора на нестаціонарний процес, проведено розрахунок
газової мережі з одним відводом для початкових умов у вигляді (14) та граничних умов, що
виражають сталість тиску на початку системи
і реальний графік газоспоживання в її кінці.
Розрахунки проводилися для умови, коли графік газоспоживання апроксимувався неперервною гладкою функцією часу (7), а для реалізації
використовувалася загальна модель, побудована за кінцево-різницевою схемою.
З метою математичного опису режиму
роботи газопроводу у разі появи аварійного
витоку з трубопроводу розглянемо дільницю трубопроводу довжиною L і діаметром d, в
точці x1 якої має місце аварійний витік із масовою витратою q, яку вважатимемо сталою в
часі. Зв’язок між зміною тиску P(x,t) та масовою
витратою Q(x,t) в магістралі за наявності шляхового витоку продукту визначається системою
рівнянь (8).

за початкових умов (15) і граничних умов
,

.

(18)

Розв’язок шукаємо кінцево-різницевим методом.
Під час реалізації моделі для газової мережі як розгалуженої системи використано агрегативний метод побудови моделі. Технологічна
схема газопроводів розбивалася на низку кусочно-лінійних агрегатів. Кожен кусочно-лінійний агрегат є ділянкою простого газопроводу з
постійними значеннями коефіцієнта гідравлічного опору, геометричного ухилу, обмежений
точками підключення перемичок.
Всередині кожного кусочно-лінійного агрегату взаємозв’язок між технологічними параметрами потоку газу визначають системою рівнянь (8),
що реалізується методом сіток із тимчасовим кроком h. Для цього будуються вузлові точки, у яких
знаходяться значення тиску, температури та масової витрати. Якщо число вузлових точок по довжині газопроводу , то стани агрегатів можуть
бути подані у вигляді Z = Z(t), де Z(t) – номер інтер,
валу часу довжиною h;
тут
– час, що залишився до закінчення інтер; Pi – тиск в i-му вузлі сітки (i = 1, ..., Nx);
валу
Mi – масова витрата в i-му вузлі сітки.
Для визначення вхідного сигналу x4 після
нескладних перетворень рівняння руху із закону Кірхгофа одержимо:

,
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де ,
– відповідно число та номер агрегатів,
на які видає вхідний сигнал -й агрегат;
–
тиск у передостанньому вузлі агрегату .
Розрахунки, проведені для різних умов,
дали змогу побудувати графіки коливного процесу в газопроводі, викликаного стрибком витрати газу в кінці ділянки та появою шляхового
відбору у визначеній точці траси. Аналіз результатів свідчить, що коливання тиску в газопроводі мають згасаючий характер. Якщо прийняти q=0, то одержимо нестаціонарний процес,
викликаний нерівномірністю газоспоживання.
Поява витоку газу з газопроводу вносить корективи в характер протікання нестаціонарного
процесу, які характеризуються зміною амплітуди, частоти коливань та зміщення фази процесу.
У процесі числового моделювання розглядалися варіанти розміщення витоку з масовою
витратою від 1% до 15% від витрати газу по магістралі з кроком 1%, причому витік розміщався на віддалі 20% від початку і кінця ділянки.
В обох варіантах витік газу включався на 4-й
годині від початку нестаціонарного процесу,
викликаного нерівномірністю газоспоживання
в кінці ділянки, і на протязі 15 секунд моделювалася зміна тиску на початку ділянки.

Метою моделювання була оцінка величини
витоку, починаючи з якої його поява впливатиме на характер нестаціонарного процесу, і встановлення впливу нерівномірності газоспоживання на цю величину.
Розрахунки проводилися для величини коефіцієнта нерівномірності газоспоживання k = 1
(нерівномірність відсутня), k = 0,9 та k = 0,7.
Висновок. Встановлено, що на характер
нестаціонарних процесів у газовій мережі окрім збурень появою витоків газу мають вплив
нерівномірність добового газоспоживання і режим споживання газу буферними споживачами. Якщо для певного регіону відомі середньодобова величина газоспоживання та коефіцієнт
добової нерівномірності газоспоживання, то
запропонована залежність, яка дає змогу відтворити погодинний характер газоспоживання.
Нерівномірність газоспоживання в межах
зміни коефіцієнта нерівномірності від 0,7 до 1,0
практично не впливає на нестаціонарний процес у газопроводі, викликаний появою витоку
газу, оскільки коливання тиску, викликані зазначеними збуреннями, відбуваються із суттєво різною частотою.
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режими роботи промислового газопроводу від УКПГ 1 Скворцівського
UA Проаналізовано
НГКР до УКПГ 2 Юліївського НГКР, виконано розрахунки гідравлічної ефективності та
об’єму забруднень на протязі року. Досліджено роботу промислового газопроводу та визначено об’єм забруднень на промислах експериментальним шляхом.
Розглянуто причини ускладнень, які виникають під час транспортування газу промисловим газопроводом – надмірні втрати тиску, накопичення рідин та утворення гідратів.
Запропоновані шляхи запобігання аварійним відмовам для забезпечення надійної експлуатації промислового газопроводу. Системність проведених досліджень дасть змогу
оцінити наближений об’єм забруднень та місця їх локалізації, а також ймовірність утворення гідратів.
Ключові слова: гідравлічна ефективність, промисловий газопровід, пропускна здатність, залпові викиди.

режимы работы промышленного газопровода от УКПГ 1 СкворRU Проанализированы
цовского НГКМ до УКПГ 2 Юльевского НГКМ, выполнены расчеты гидравлической эф-

фективности и объема загрязнений в течение года. Исследована работа промышленного
газопровода и определен объем загрязнений на промыслах экспериментальным путем.
Рассмотрены причины осложнений, возникающих при транспортировке газа промышленным газопроводом – чрезмерные потери давления, накопления жидкостей и образования гидратов.
Предложены пути предотвращения аварийных отказов для обеспечения надежной
эксплуатации промышленного газопровода. Системность проводимых исследований
позволит оценить приближенный объем загрязнений и места их локализации, а также
вероятность образования гидратов.
Ключевые слова: гидравлическая эффективность, промышленный газопровод, пропускная способность, залповые выбросы.

anolysed the operation modes of the field gas pipeline from the gas processing facilities
EN It1 ofis the
Skvortsivske oil and gas field to the gas processing facilities 2 of the Yuliivske oil and gas

field, provided calculations of hydraulic efficiency and volume of pollution during the year. The
functioning of the industrial gas pipeline is investigated and the volume of pollution in the fields
is determined experimentally.
The causes of complications arising during the transportation of gas by an industrial gas pipeline are considered – excessive pressure losses, accumulation of liquids and deposits of hydrates.
The ways of preventing emergency failures are provided to ensure reliable operation of an industrial gas pipeline. The scope of conducted research will allow to estimate an approximate volume of pollution and a place of their localization, and also probability of formation of hydrates.
Key words: hydraulic efficiency, field gas pipeline, throughput, flow emissions.

Досліджено динаміку зміни тиску, температурних режимів та об’єму забруднень у порожнині
газопроводу, а також динаміку зміни режимів газопроводу на протязі року за зміни режиму роботи
технологічної установки свердловин, що дало змогу
виявити найпроблемніші ділянки в понижених місцях траси та місцевих опорах (звуження, трійники,
коліна, засувки тощо), в яких накопичується рідина
та утворюються гідрати, що створює передумови для
погіршення пропускної здатності. Системність проведених досліджень дає змогу створити алгоритм

розрахунку програми для проведення моніторингу
гідравлічного стану газопроводу.
Проаналізовано наявний стан промислового
газопроводу, яким газ із УКПГ 1 Скворцівського
НГКР надходить на УКПГ 2 Юліївського НГКР.
Проведено розрахунок із визначення гідравлічної
ефективності промислового газопроводу. Визначено
об’єм забруднень у промисловому газопроводі за
допомогою програмно-розрахункового комплексу,
розробленого УкрНДІгазом. Результати розрахунків об’єму забруднень мають наближений характер,
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оскільки на практиці проводиться замір об’єму рідинної фази цього газопроводу.
Протягом поточного року проведено спостереження процесу «залпових викидів» рідини, що
зафіксовано на УКПГ 2 Юліївського НГКР. Певним
каталізатором процесу є те, що періоди проходження «залпових викидів» рідини припадають на листопад-березень, а саме періоди зростання споживання
газу, які характеризуються зміною робочого тиску
(переважно зростанням його величини) та збільшенням продуктивності газопроводів.
Вихідні дані та результати розрахунку гідравлічної ефективності промислового газопроводу від УКПГ 1 Скворцівського НГКР до УКПГ 2
Юліївського НГКР наведені в табл. 1 та 2.
Проводячи моніторинг режиму роботи вищезгаданого промислового газопроводу на часовому
відрізку розміром в один календарний рік, можна
відзначити, що показник коефіцієнта гідравлічної
ефективності залежить від низки чинників: якості

підготовки газу на УКПГ, зміни продуктивності, перепаду тиску на проміжку, профілю рельєфу, температурного режиму, шорсткості труб, об’єму рідинної
фази, виконання умови гідратоутворення.
Аналізуючи побудовані графіки залежності на
основі розрахункових даних (рис. 3 та 4), хочеться
відзначити, що у разі накопичення рідинної фази у
промисловому трубопроводі відзначається пониження показника коефіцієнта гідравлічної ефективності за відносно незмінної продуктивності.
Досліджуючи побудовані графіки, також спостерігаємо, що під час накопичення рідинних забруднень у
трубопроводі відзначається пониження пропускної
здатності за газом, що, відповідно, тягне за собою пониження коефіцієнта гідравлічної ефективності.
Досліджуючи побудовані графіки на основі
результатів, можна відзначити «піки» накопичення
рідини в порожнині промислового трубопроводу,
які локалізуються на понижених ділянках профілю
траси пролягання вищезгаданого відрізку. Видно,

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку гідравлічної ефективності промислового газопроводу УКПГ 1
Скворцівського НГКР – УКПГ 2 Юліївського НГКР
Вихідні дані
Дата

Q, м3/добу

Початковий тиск,
кг/см2

Кінцевий тиск,
кг/см2

Початкова темпера
тура, °С

Кінцева
температура, °С

01.01.2017

223 247,00

31

12,2

32

–1,2

02.01.2017

230 085,00

29

12,3

31

–1,5

03.01.2017

215 917,00

30

11,4

31

–1,2

04.01.2017

211 904,00

29

11,5

34

–0,3

05.01.2017

198 425,00

33

12

32

–1

06.01.2017

223 464,00

29

11,9

27

–2,5

07.01.2017

226 220,00

28

11,4

27

–2,5

08.01.2017

220 968,00

28

11,7

29

–1,1

09.01.2017

214 002,00

30

12,2

32

–1,3

10.01.2017

219 334,00

29,5

12,3

30

–1,5

…

…

…

…

…

…

20.12.2017

199 890,00

22,3

10,2

6,29

2,7

21.12.2017

195 480,00

22,49

10,1

6

2,5

22.12.2017

194 280,00

22,08

10

5,66

2,2

23.12.2017

201 890,00

22,93

10,2

5,76

2,2

24.12.2017

191 190,00

22,25

10,2

4,83

2,2

25.12.2017

184 030,00

21,7

10

5,9

2,4

26.12.2017

194 600,00

21,94

10,2

6,57

3

27.12.2017

200 840,00

22,41

10,3

7,19

3,5

28.12.2017

205 580,00

22,69

10,3

7,32

3,5

29.12.2017

204 400,00

22,69

10,3

6,62

3,2

30.12.2017

192 140,00

21,75

10,2

6,9

3,3

31.12.2017

169 110,00

22,43

10,1

7,29

3,1
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Рис. 3.  Моніторинг впливу кінцевого тиску та температури на коефіцієнт гідравлічної ефективності
та продуктивність промислового трубопроводу

що у разі досягнення критичного об’єму «пікових»
значень накопичення рідинної фази спостерігається
«залповий винос» рідини із трубопроводу на установку комплексної підготовки газу, що негативно
відбивається на роботі технологічного обладнання
та несе за собою створення нештатних ситуацій або
вихід із ладу обладнання, що в подальшому призводить до неефективної підготовки газу на цьому УКПГ. Також досліджено, що у разі досягнення
критичного об’єму забруднень у трубопроводі спостерігаються «піки» пониження показника коефіцієнта гідравлічної ефективності, відповідно, під час
проходження «залпового» викиду спостерігається
залежність: коли об’єм забруднень у трубопроводі
зменшується, тоді показник коефіцієнта гідравлічної ефективності зростає.
Аналіз причин утворення рідинних забруднень
у порожнині промислового газопроводу свідчить
про можливість їх появи внаслідок механічного
крапельного винесення рідини з сепаратора, конденсування рідини з газового потоку за сприятливих термодинамічних умов трасою промислового
газопроводу. Тому однією із причин потрапляння
рідини в промисловий газопровід може бути те, що
на УКПГ 1 Скворцівського НГКР здійснюється неякісна підготовка газу. Також можливі залпові викиди
рідини сепаратора у промисловий газопровід. Як бачимо, вода та вуглеводневий конденсат є основними

чинниками, що знижують пропускну здатність промислового газопроводу. Підвищення гідравлічної
ефективності промислового газопроводу можна
досягти в результаті високоякісної підготовки газу
на УКПГ, періодичного ефективного очищення внутрішньої порожнини промислового газопроводу,
а також нанесенням у заводських умовах спеціальних внутрішніх покриттів для зниження шорсткості
внутрішньої поверхні труб.
Хочеться також відзначити, що в міжпромислових газопроводах накопичення рідини відбувається
за рахунок добових і сезонних коливань температур
навколишнього середовища (конденсація вологи та
вуглеводнів за зниження температури, переходу в
рідку фазу певної частини газорідинної системи).
Такі випадки мають місце під час транспортування
сирого газу з установок збору і попередньої підготовки на об’єкти, де вже проходить підготовка газу
відповідно до вимог Кодексу ГТС.
Беручи до уваги програму нарощування видобутку газу ПАТ «Укргазвидобування» та враховуючи цінність кожного видобутого кубічного метра,
зауважимо, що надмірні втрати тиску є вагомим
показником, що впливає на пропускну здатність
трубопроводу та енергонезалежність України загалом. Обсяг цих втрат був оцінений за розробленим
алгоритмом, проаналізовано можливість збільшення пропускної здатності трубопроводу та наявні
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методи очищення трубопроводу без припинення
перекачування газу.
Для попередження гідратоутворення необхідно
періодично здійснювати подавання метанолу у промисловий газопровід на виході з УКПГ за допомогою
дозуючих насосів, що перебувають на технологічній
установці УКПГ 1 Скворцівського НГКР.
Відповідно, гідравлічний стан газопроводу є чи
не найважливішим чинником, що впливає на розподіл величин робочого тиску на об’єктах газотранспортної системи і суттєво позначається на об’ємах
видобутку газу.
Отже, його моніторинг слід проводити щорічно
по всіх газопромислових об’єктах з оперативною передачею даних досліджень відповідним службам.
Для оперативного вирішення проблем, пов’язаних із визначенням гідравлічного стану газопроводів, оцінкою впливу надмірних втрат тиску в системі
газопроводів на режими роботи УКПГ і свердловин,
у галузі відсутня належна нормативна база. Зокрема,
фахівці керуються нормативним документом (НД),
що регламентує порядок проектування і спорудження трубопроводів, які перекачують однофазне середовище.
Режим роботи цього трубопроводу наближається до граничних умов експлуатації, де зі збільшенням пропускної здатності значно зростуть втрати тиску по довжині трубопроводу.

Незважаючи на те, що УКПГ 1 Скворцівського
НГКР введена в експлуатацію в 1993 р. обладнання,
яке використовувалося для облаштування промислу, було виготовлено в 60–70-х роках. Відповідно,
як згадувалося вище, неефективна робота сепараційного обладнання (винос рідини в промисловий
трубопровід) приводить до пониження коефіцієнта
гідравлічної ефективності, що, в свою чергу, зменшує
пропускну здатність промислового трубопроводу
і призводить до зниження показників видобутку
природного газу. У майбутньому у разі подальшої
неефективної роботи трубопроводу та з пониженням тисків на гирлі свердловин і установці виконання плану видобутку газу можливе буде тільки за
додаткових затрат з облаштуванням компресорним
агрегатом.
Висновки. Підводячи підсумки, можна відзначити, що фактор неефективної роботи сепараційного обладнання є вагомим чинником коефіцієнта
гідравлічної ефективності роботи промислового
газопроводу.
Оптимальними шляхами вирішення цієї проблематики є:
– заміна фізично та морально застарілого обладнання установки підготовки газу, а саме сітчастих
сепараторів;
– облаштування трубопроводу камерами пуску-прийому поршнів для періодичного очищення

Рис. 4.  Динаміка продуктивності та коефіцієнта гідравлічної ефективності в залежно від розрахункового
об’єму забруднень
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Ймовірність
утворення гідратів у
кінцевій точці

Умова утворення
гідратів

Температура
безгідратної
експлуатації, 0С

Тиск безгідратної
експлуатації, кг/см2

Розрахунковий об’єм
рідинних забруднень,
м3
Критичний об’єм
рідинних забруднень,
м3
Можливість
проходження
залпового викиду
рідини
Середня температура
на ділянці г/п, 0С

Ступінь забруднення
ділянки г/п

Лінійна швидкість
газу на ділянці г/п, м/с
Надлишкові втрати
тиску на ділянці г/п,
кг/см2

Коеф. гід . еф., %

Перепад тиску на
ділянці г/п, кг/см2

Середній тиск на
ділянці г/п, кг/см2

Дата

Таблиця 2. Результати розрахунку гідравлічної ефективності промислового газопроводу УКПГ 1 Скворцівського НГКР – УКПГ 2
Юліївського НГКР
Розрахункові дані

01.01.2017 22,96

18,8 62,96% 6,78 13,07 0,35083 1,25261

1,22

Є

15,4 10,1043 5,46 Виконується

Є

02.01.2017 21,78

16,7 70,35% 7,35 10,13 0,29199 1,04638

0,99

Є

14,75

4,92 Виконується

Є

03.01.2017 22,09

18,6 62,46% 6,80 13,18 0,35923 1,2316

0,48

Є

14,9 10,1043 5,06 Виконується

Є

04.01.2017 24,51

17,5 64,13% 6,90 11,97 0,34242 1,24794

0,51

Є

16,85 10,8891 4,79 Виконується

Є

05.01.2017 24,13

51,88% 5,73 16,87 0,44329 1,53838

0,74

Є

15,5 10,2024 5,98 Виконується

Є

06.01.2017 21,64

17,1 67,53% 7,12 10,85 0,3088 1,15522

0,78

Є

12,25 9,1233

4,85 Виконується

Є

07.01.2017 20,87

16,6 70,71% 7,47 9,91 0,28358 0,94883

0,92

Є

12,25 9,1233

4,47 Виконується

Є

08.01.2017 20,97

16,3 69,66% 7,31 9,91 0,29199 0,99118

1,01

Немає 13,95 10,1043 4,52 Виконується

Є

09.01.2017 22,35

17,8 62,77% 6,67 12,33 0,35083 1,32688

1,29

10.01.2017 22,08

17,2 65,58% 6,90 11,30 0,32561 1,23034

1,3

…

…

20.12.2017

17

21

9,81

…

…

…

…

…

…

Є

15,35 10,0062 5,18 Виконується

Немає 14,25

9,81

…

Є

…

…

…

0,71

Є

4,5 14,5188 2,35 Виконується Немає

21.12.2017 17,08 12,39 76,46% 7,75 6,41 0,24155 0,89514

1,27

Немає

4,25 14,2245

22.12.2017 16,8

12,08 77,50% 7,82 6,05 0,23315 0,83245

1,22

Немає

3,93 13,8321 2,22 Виконується

Є

23.12.2017 17,38 12,73 77,26% 7,86 6,41 0,23315 0,76916

0,69

Є

3,98 13,8321 2,58 Виконується

Є

24.12.2017 16,97 12,05 75,90% 7,61 6,21 0,24155 0,83497

0,59

Є

3,52 13,8321 2,33 Виконується

Є

25.12.2017 16,57

11,7 75,02% 7,52 6,19 0,24996 0,89576

0,34

Є

4,15 14,1264 2,08 Виконується Немає

26.12.2017 16,78 11,74 78,83% 7,87 5,48 0,21634 0,77201

1,22

Немає

4,79 15,0093 2,21 Виконується Немає

27.12.2017 17,1

0,76

Є

5,35 15,7941 2,41 Виконується Немає

2,4

…

Є

12,1 79,21% 7,97 5,67 0,21634 0,72875

12,11 79,46% 7,98 5,67 0,21634 0,78844

…

5,06 Виконується

…

Виконується Немає

28.12.2017 17,27 12,39 80,11% 8,09 5,61 0,20793 0,72159

0,21

Є

5,41 15,7941 2,51 Виконується Немає

29.12.2017 17,27 12,39 79,59% 8,03 5,61 0,20793 0,77786

1,11

Немає

4,91 15,3036 2,51 Виконується Немає

30.12.2017 16,67 11,55 78,71% 7,83 5,38 0,21638 0,72385

0,47

Є

5,1 15,4017 2,14 Виконується Немає

газопроводу від залишкової рідини та механічних
домішок (відновлення геометрії поперечного перерізу трубопроводу, очищення забруднень та відкладень на стінках трубопроводу);
– встановлення на виході з УКПГ 1 Сквор
цівської НГКР розширювальної камери для запобігання «залповим викидам» рідинної фази в промисловий газопровід;

– будівництво паралельного газопроводу (лупінгу) для забезпечення стабільної роботи УКПГ та
роботи паралельних ниток у режимі руху газового
потоку в трубопроводі, який відповідає квадратичній зоні турбулентного режиму, що унеможливлює
процеси локалізації рідини і забезпечує зниження
граничних швидкостей газу та, відповідно, зменшення надлишкових втрат тиску.
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Виготовлення, налагодження та промислова апробація
в умовах ПАТ «Укртрансгаз» приладу для експресконтролю теплоти згоряння природного газу
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UA

Подані структурна схема, конструкція і характеристики приладу для експрес-контролю
теплоти згоряння природного газу. За результатами випробувань показано, що розроблений прилад відповідає засобам вимірювальної техніки 3-го класу.
Ключові слова: якість природного газу, теплота згоряння, експрес-контроль, природний газ, кореляція.

RU

Представлены структурная схема, конструкция и характеристики прибора для экспресс-контроля теплоты сгорания природного газа. По результатам испытаний показано, что разработанный прибор соответствует средствам измерительной техники 3-го
класса.
Ключевые слова: качество природного газа, теплота сгорания, экспресс-контроль, природный газ, корреляция.

EN

A block diagram, design and characteristics of the device for express control of the heat of
combustion of natural gas are presented. According to the test results, it is shown that the developed device complies with the means of measuring equipment of the 3rd class.
Key words: natural gas quality, calorific value, express control, natural gas, correlation.

Вступ. Передумовою створення нової моделі ринку природного газу в Україні є імплементація Третього енергетичного пакета, зокрема Директиви Європейського парламенту та
Ради 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу. Відповідно до цієї
директиви, кількість природного газу, що приймається-передається, повинна виражатися в
одиницях енергії.
Національною акціонерною компанією
«Нафтогаз України» та іншими учасниками
ринку газу України купівля газу у європейських
постачальників вже здійснюється в одиницях
енергії. Розрахунки виконувалися відповідно до об’єму, зведеного до стандартних умов,
а ціна щомісяця перераховувалася відносно
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базової залежно від середньозваженого значення теплоти згоряння природного газу. При
цьому продаж природного газу споживачам
продовжує здійснюватися залежно від обсягу
у кубічних метрах, зведених до стандартних
умов. Слід зазначити, що теплота згоряння природного газу, що надходить від ПАТ «Газпром»,
протягом останніх років перевищує базове значення 8050 ккал/м3 [1].
По регіонах України в один і той самий час
теплота згоряння природного газу має різні
значення (рис. 1), так само, як і з часом в одному
і тому самому газопроводі вона може змінитися залежно від родовища, з якого здійснюється
видобуток та газопостачання до споживача, від
технологічного режиму його підготовки або від

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
конкретної країни-експортера газу. У чинних
нормативних документах під час встановлення
виробничо-технологічних втрат та витрат газу,
норм споживання газу різними категоріями
споживачів тощо розрахунки виконуються на
основі значення нижчої теплоти згоряння природного газу – 8050 ккал/м3. В Україні якість
природного газу (точніше – його фізико-хімічні показники), що постачається споживачам,
у тому числі населенню, повинна відповідати
Кодексу газотранспортних систем та чинному
до сьогодні стандарту ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические
условия». Стандарт встановлює мінімально
допустиме значення нижчої теплоти згоряння
природного газу на рівні 7600 ккал/м3. Реально
за останні роки нижча теплота згоряння природного газу в Україні становить 8300±300
ккал/м3 і може сильно відрізнятися в областях
нашої держави. Кількість одержаної енергії напряму залежить від теплоти згоряння природного газу. За зменшення теплоти згоряння від

8400 ккал/м3 до 8000 ккал/м3 (більшість природного газу в Україні саме такої теплоти згоряння)
кількість енергії зменшується на 5% [2].
Таким чином, облік природного газу з
урахуванням його енергетичних показників є
більш об’єктивним. При цьому забезпечується більш коректне, справедливе та просте ціноутворення щодо обсягів природного газу за
кількістю енергії переданого-отриманого газу,
полегшується складання енергетичного балансу підприємств та стає більш прозорим аналіз
ефективності використання газу порівняно з
іншими енергоносіями.
Аналіз сучасних досліджень і публікацій.
За значеннями теплоти згоряння газу як умовно сталої величини та значеннями об’єму газу,
приведеними до стандартних умов, визначається енергія природного газу. Така процедура
визнана в світовій практиці і прийнята в міжнародному стандарті ISO 15112, який у 2009 р. набув чинності і в Україні [3]. Тому важливим для
оцінки обсягу енергії газового потоку є методичне і приладове забезпечення для визначення

Рис. 1.  Показники нижчої теплоти згоряння природного газу по областях
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Рис. 2.  Структурна схема приладу для експрес-контролю теплоти згоряння природного газу:

1 – вимірювальна камера; 2, 3 – ультразвукові перетворювачі; 4 – давач тиску; 5 – давач температури; 6 – давач
вологості; 7 – давач визначення вмісту вуглекислого газу; 8 – ультразвуклвий генератор; 9 – вхідний підсилювач; 10 –
модуль узгодження рівнів акустичного блоку; 11 – програмно-цифровий модуль; 12 – блок нормалізуючих підсилювачів;
13 – аналого-цифровий перетворювач; 14, 15 – електромагнітні газові клапани; 16 – блок керування електромагнітними газовими клапанами; 17 – газовий редуктор; 18 – інформаційний дисплей; 19 – клавіатура; 20 – блок живлення; 21,
22 – перетворювачі напруги.

теплоти згоряння природного газу. В Україні
визначення теплоти згоряння природного газу
регламентується ДСТУ ISO 15971:2014, яким
передбачено, що для визначення теплоти згоряння природного газу застосовуються три методи: прямий, непрямий та кореляційний.
До категорії приладів «прямого вимірювання» потрапляють лише ті прилади, в яких
енергію, вивільнену як теплоту під час згоряння
газу, визначають за допомогою термометричних
вимірювань. Усі потокові установки промислового використання визначають об’ємну теплоту
згоряння. У приладі цього типу газова проба
вимірюється безперервно в одиницях об’єму,
часто проходячи крізь водяний затвор барабанного витратоміра, перш ніж пройти до пальника. Недоліком калориметричних приладів є те,
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що зазвичай вони повільно реагують на зміни
теплоти згоряння природного газу, потребують спалювання газової проби та організації
відводу продуктів згоряння і мають значні масо-габаритні показники. Незважаючи на високу
точність, такі прилади в Україні не використовуються.
Прикладом непрямого визначення теплоти
згоряння природного є її розрахунок на основі
попередньо визначеного компонентного складу
проби природного газу за допомогою газового
хроматографа відповідно до ДСТУ ISO 6976 [4].
Перевагою цього методу є висока точність, але
обладнання має високу вартість та потребує
кваліфікованого технічного обслуговування.
Альтернативою наведених методів і обладнання для визначення теплоти згоряння

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
природного газу виступають кореляційні методи як окремий підхід до непрямого визначення теплоти згоряння природного газу. До
цієї категорії належать прилади, які вимірюють
певну фізико-хімічну властивість газу і використовують відомі взаємозв’язки між теплотою
згоряння і виміряною властивістю. В основі кореляційних методів вимірювання, як правило,
лежить вимірювання різних фізико-хімічних
параметрів газової проби, а саме: загальна концентрація вуглеводнів, концентрація діоксиду
вуглецю, теплопровідність і швидкість поширення звуку в газовій пробі. Перевагою таких
приладів є порівняно невеликі масо-габаритні
показники і вартість, проведення вимірювання
без спалювання газової проби та використання
газу-носія. Такі прилади можуть бути інтегровані з приладами обліку природного газу в системи для визначення енергії газового потоку.
Зараз на ринку присутні тільки два серійні прилади GasLab Q1 і GasLab Q2 німецької компанії
Elster [5]. Ці прилади побудовані на принципі
вимірювання концентрацій СхНх і СО2 та теплопровідності газової проби з подальшим визначенням теплоти згоряння природного газу
цієї проби через кореляційну залежність [6].
Суттєвим недоліком цих приладів є те, що вони
розраховані на роботу в газових мережах з надлишковим тиском від 20 кПа, що не дає змоги
використовувати їх у мережах низького тиску.
Не вирішені частини проблеми. Сьогодні
в Україні функціонують близько 120 хімікоаналітичних лабораторій (у тому числі 65 – у
ПАТ «Укртрансгаз»), акредитованих та атестованих на право визначення фізико-хімічних

показників (далі – ФХП) природного газу.
По всій газотранспортній системі визначено
близько 700 характерних місць відбору проб, де
періодично (не рідше одного разу на тиждень)
відбираються проби газу, за якими в таких лабораторіях проводиться визначення ФХП природного газу, серед яких є теплота згоряння.
В особливо важливих місцях експлуатується
близько 50-ти потокових хроматографів, покази яких можуть використовуватися для визначення енергії газу в масштабі реального часу.
Відповідно до Кодексу газотранспортних
систем [7], який набрав чинності в 2015 р.,
проби газу беруться в усіх точках входу і виходу газу з ГТС не рідше, ніж раз на тиждень.
Зменшення періодичності визначення теплоти
згоряння обумовлюється детальним аналізом
вартості такого моніторингу, оптимізації характерних місць відбору та наявних можливостей
акредитованих лабораторій проводити аналіз
ФХП природного газу. Тому впровадження потокових хроматографів проводиться не по всіх
точках визначення фізико-хімічних показників,
а на великих газовимірювальних та газорозподільних станціях.
Мінімальний період визначення теплоти
згоряння природного газу різниться в різних
країнах під час видобування – в основному доба,
під час передачі в газорозподільні компанії – в
основному місяць, при цьому в паспорті газу
вона чітко фіксується постачальником. Однак
споживачі нерідко мають істотну зміну калорійності протягом декількох годин, що без регулювання енергетичного потоку може привести
до пошкодження обладнання або порушення

Рис. 3.  Зовнішній вигляд приладу для експрес-контролю теплоти згоряння природного газу
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техпроцесу. У цьому разі використання засобу
для оперативного визначення теплоти згоряння
природного газу просто необхідне. Відповідно,
гостро стоїть питання щодо розроблення приладу, який оперативно без спалювання газової
проби дасть змогу отримувати значення теплоти згоряння природного газу зокрема і для
мереж низького тиску, не потребуватиме розхідних матеріалів для роботи і за вартістю буде
значно дешевшим за потоковий хроматограф.
Висвітлення основного матеріалу дослі
дження. У результаті проведеної дослідно-конструкторської роботи, яка проводилась на кафедрі «Енергетичного менеджменту і технічної
діагностики» відповідно до договору між ПАТ
«Укртрансгаз» та ІФНТУНГ, було розроблено
і виготовлено дослідний взірець приладу для
експрес-контролю теплоти згоряння природного газу, що реалізує раніше запропонований
кореляційний метод визначення цього показника призначення природного газу.
Основним елементом приладу є вимірювальна камера, де здійснюється процес вимірювання інформативних параметрів, таких як
концентрація СО2 та швидкість поширення
ультразвукових коливань в природньому газі,
які необхідні для визначення теплоти згоряння природного газу (рис. 2). Детально структурна схема та принцип роботи приладу описані в роботах [8, 9].
Важливим є те, що в процесі визначення
швидкості поширення ультразвукових коливань в газовій пробі під час роботи приладу
враховується температура природного газу
у вимірювальній камері [10], що дає змогу

реалізувати оперативне визначення теплоти
згоряння цієї проби, на відміну від експериментальної установки, де витримувався ізотермічний режим досліджень.
Прилад прокалібрований більш ніж на
50 реальних пробах природного газу, що охоплюють майже весь вимірювальний діапазон
(7500–9000 ккал/м3). За базу калібрування бралися результати визначення теплоти згоряння
природного газу за компонентним складом за
допомогою газового хроматографа.
Конструктивно експериментальний зразок приладу виконаний у пиловологозахисному корпусі з класом захисту IP67, зручному для
транспортування. Зовнішній вигляд приладу
показаний на рис. 3.
Робота приладу забезпечується за тиску
природного газу на вхідному штуцері 16 МПа.
Приєднання до джерела тиску відбувається за
допомогою гнучкого газового шлангу. За необхідності можлива робота приладу щодо відбору проби газу з вищим значенням тиску за
умови використання додаткового зовнішнього
редуктора.
Для проведення порівняльних досліджень
розробленого дослідного взірця приладу з результатами визначення фізико-хімічних показників природного газу хіміко-аналітичної
лабораторії ПАТ «Укртрансгаз» проведено
відбори проб природного газу на ГРС і ГРП
Івано-Франківської області (рис. 4).
Проби природного газу відбиралися в однакові пробовідбірники в одних точках відбору для проведення порівняльних досліджень
(рис. 5).

Рис. 4.  Відбір проби на ГРС Угринів та використання потокового хроматографа Danalyxer 370 XA
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Рис. 5.  Процес визначення теплоти згоряння природного газу за допомогою дослідного взірця приладу
Всього було відібрано 13 проб природного газу в різних точках Івано-Франківської
області (ГРС «Угринів», газовидобувне
ПП «Дельта», газовидобувне ТОВ «ПАРІ»,
ПГПВ Долинського ГПЗ, ГРС «Стримба»,
з магістрального газопроводу «ПасічнаТисмениця», ГРС «Старий Лисець», ГРС
«Тисмениця», проба «Гуцулівське родовище»),
розкид нижчої теплоти згоряння для цих проб

за результатами хроматографічного аналізу
відповідно за протоколами по пробах становив від 7950 до 8596 ккал/м3 [11].
Результати порівняльних досліджень вказують, що порівняно зі взірцевим значенням
нижчої теплоти згоряння природного газу, яка
отримана хіміко-аналітичною лабораторією
ПАТ «Укртрансгаз», похибка, приведена до діа
пазону вимірювання, становить не більше 3%.
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У статті проаналізовано і розглянуто вплив умов експлуатації на метрологічні характеристики засобів вимірювання природного газу. Зроблено висновок щодо усунення негативної дії забруднень на ультразвукові витратоміри.
Ключові слова: засоби вимірювання, ультразвукові витратоміри, ультразвук, витрати природного газу.
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В статье проанализировано и рассмотрено влияние условий эксплуатации на метрологические характеристики средств измерения природного газа. Сделан вывод по устранению негативного воздействия загрязнений на ультразвуковые расходомеры.
Ключевые слова: средства измерения, ультразвуковые расходомеры, ультразвук, расход природного газа.
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The article analyzes and examines the influence of operating conditions on the metrological
characteristics of natural gas measuring instruments. It is concluded in eliminate the negative
impact of pollution on ultrasonic flowmeters.
Key words: measuring instruments, ultrasonic flowmeters, ultrasound, natural gas expense.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Аспекти підвищення точності обліку природного газу були і залишаються актуальними
науково-прикладними завданнями, оскільки
вони стосуються не тільки раціонального й
економного використання природного газу,
але і питань досягнення енергетичної безпеки
України.
Про актуальність дослідження впливу забруднень засобів вимірювання природного газу
під час визначення витрати й об’єму плинного
середовища свідчать нові наукові дослідження
у цій сфері [1]. Крім того, як відомо, різні засоби обліку газу можуть забезпечувати різні
отримані результати вимірювань, оскільки, незважаючи на те, що точність робочих засобів
витратовимірювальної техніки є практично
співрозмірними, однак із погляду метрологічної
оцінки результати можуть суттєво відрізнятися
38 |

| №4 | 2018

між собою. Тому потребують наукового, і насамперед у плані метрологічних досліджень,
вивчення питання точності обліку, виходячи з
умов експлуатації засобу вимірювання.
Проведення досліджень зі встановлення
високоточних приладів та засобів обліку витрати та кількості газу, а також впливу забруднення під час їх експлуатації є, безперечно,
актуальним завданням, тому що від цього безпосередньо залежить енергетична незалежність
нашої держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз літературних джерел показав, що основними характеристиками, які цікавлять користувача, котрий вибирає витратомір для
комерційних вимірювань, є якомога нижча невизначеність та якомога краща надійність. Ці
вимоги цілковито і повністю задовольняють
ультразвукові витратоміри природного газу [2].
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Лабораторні умови		

Реальне застосування

Рис. 1. Умови застосування ультразвукового
витратоміра
Метою статті є вивчення та аналіз впливу
забруднення під час експлуатації ультразвукового витратоміра на його робочі характеристики.
Викладення основного матеріалу. Дове
дено, що додаткова невизначеність, привнесена
в покази ультразвукового витратоміра внаслідок його забруднення через півроку інтенсивної експлуатації, може досягати 0,5%. Умови
застосування ультразвукового витратоміра для
вимірювання «чистого сухого газу» на практиці
нерідко відрізняються від проектних.
Забруднення під час експлуатації – одна з
основних причин привнесення додаткової невизначеності в покази лічильників, і не лише
ультразвукового типу. Однак суттєвою перевагою ультразвукового витратоміра є їхні широкі
можливості самодіагностики.
З погляду впливу на характеристики ультразвукових витратомірів забруднення прийнято розділяти на п’ять основних типів [3]:
1) Забруднення у вигляді невеликого потічка бруду, який утворюється на дні труби.

Рис. 2. Забруднення у вигляді невеликого
потічка бруду

Такий тип забруднення може бути визначений за допомогою застосування вертикально-орієнтованої ультразвукової траєкторії з
відбиттям. Стабільність показів витратоміра
і можливість детектування такого забруднення залежить від його в’язкості, густини газу й
забруднення та від швидкості вимірюваного
потоку.
2) Забруднення, що несистематично налипають на стінки труби в різних місцях.
Такі забруднення зазвичай повільно переміщуються потоком газу по стінках труби.
Швидкість переміщення залежить від швидкості потоку газу, його густини та властивостей самих забруднень. На практиці неможливо
передбачити, в який момент таке забруднення
виявиться в певному місці труби, однак із впевненістю можна стверджувати, що з часом кожна окрема ділянка труби піддається такому забрудненню.

Рис. 3. Забруднення, що несистематично налипають
на стінки труби в різних місцях
3) Забруднення у вигляді рівномірно розподіленого покриття стінок труби.
Такі забруднення важко детектуються, потрібен аналіз часових трендів за такими ознаками, як:
– співвідношення швидкостей звуку по
ультразвукових траєкторіях, які мають різну
довжину;
– співвідношення швидкостей потоку, виміряних за різними ультразвуковими траєкторіями.
Хоча відкладення на стінках однакові для
всіх траєкторій, різниться відносний вплив
для шляхів різної довжини. Змінюється й шорсткість стінок, що викликає поступову зміну
профілю швидкостей потоку. Найбільш чутливою до цих змін є центральна ультразвукова
траєкторія, а траєкторії через піврадіусні хорди,
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Рис. 4. Забруднення у вигляді рівномірно
розподіленого покриття стінок труби
навпаки, майже не залежать від зміни шорсткості. Аналіз співвідношень трендів по цих траєкторіях дає змогу виявити забруднення.
4) Забруднення у вигляді налипань на ультразвукові перетворювачі (особливо орієнтовані проти потоку).
Налипання бруду на ультразвуковий перетворювач скорочує довжину ультразвукової
траєкторії так само, як рівномірно розподілене
покриття стінок. Однак водночас таке забруднення на додачу знижує потужність сигналу.
Детектування цього типу забруднення здійснюється шляхом спільного спостереження цих
двох параметрів та аналізування відповідних
часових трендів. Крім того, може бути застосована оцінка в першому наближенні сумарної
товщини налипання бруду на двох ультразвукових перетворювачах.
5) Забруднення у вигляді рідини, що збирається у нішах ультразвукових перетворювачів.
Цей тип забруднення змінює форму акустичної хвилі та співвідношення «сигнал –
шум», приводячи до зсуву показів на малих

Рис. 5. Забруднення у вигляді налипань
на ультразвукові перетворювачі
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швидкостях потоку вимірюваного середовища.
Такий тип забруднення дуже складно детектувати, зазвичай це робиться на рівні обробки
сигналів ультразвукових перетворювачів, або ж
застосовуються механічні рішення, як було показано вище (збільшення ніш ультразвукових
перетворювачів).
Відповідно до стандарту ISO 17089, «усі
впливи умов монтажу або способу експлуатації,
які збільшують невизначеність ультразвукових
витратомірів, повинні бути або усунені, або
скомпенсовані. Повинні бути визначені мінімальні відстані до об’єктів, що привносять зміни в потік газу» [4].
Різні комбінації розташованих вище за течією фітингів, клапанів та вентилів, колін, а також
довжин прямолінійних ділянок трубопроводу
можуть призводити до спотворень профілю
швидкості на вході в ультразвуковий витратомір, що може спричинити додаткові похибки
вимірювання витрати.

Рис. 6. Забруднення у вигляді рідини, що збирається
у нішах ультразвукових перетворювачів

Похибка залежить від типу і ступеня спотворення потоку та здатності ультразвукового витратоміра компенсувати ці спотворення. Зазначена похибка може бути зменшена за
збільшення довжини прямолінійних ділянок
трубопроводу вище за течією або під час використання формувачів потоку.
Як альтернатива, проведення калібрування
за витратою за умов, подібних до робочих умов
експлуатації, дає змогу компенсувати привнесену похибку.
Науково-дослідна робота з вивчення інсталяційних та експлуатаційних ефектів постійно триває, таким чином, проектувальнику
обладнання рекомендовано консультуватися з
фірмою-виробником ультразвукових витратомірів, щоб отримати найостанніші результати

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
випробувань і оцінити, який саме вплив на
ультразвуковий витратомір тієї або іншої конструкції може мати запланована конфігурація
системи трубопроводів вище за течією.
Висновки. Проведений аналіз дає змогу
стверджувати, що набагато більший вплив на
коректну роботу ультразвукового витратоміра в умовах реальної експлуатації має дотримання рекомендацій виробника щодо інсталяції приладу, якісний монтаж, довжина та стан

внутрішньої поверхні прямої ділянки перед
витратоміром.
Зважаючи на умови експлуатації та якість
середовища, що вимірюється, своєчасне сервісне обслуговування та калібрування ультразвукового витратоміра дає змогу забезпечити його
стабільне функціонування, належний рівень
точності та убезпечує від негативного впливу
забруднень.
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