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НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Роль газотранспортної інфраструктури
України в розвитку водневої енергетики

с Олег Никоноров
Директор Регіональної газової компанії (РГК)
Водень стає дедалі більш актуальним
як новий глобальний енергоносій. Стійкість такого тренду пов'язана з тим, що
країни Європейського союзу наближаються до технологічної революції в енергетиці. Започаткований в Україні проєкт РГК із
вивчення впливу водню на газорозподільні
мережі дасть змогу уже через два роки прибрати значну частину технологічних перепон для розвитку водневої енергетики.
Новий лідер європейської енергетики
і водневий тренд
За даними Eurostat, у 2019 р. 35% електроенергії було вироблено з відновлюваних
джерел. Таким чином, у минулому році «зелена» енергія в Європі вийшла на друге місце і впритул наблизилася до електроенергії
зі звичних викопних джерел, таких як нафта,
вугілля та природний газ.

Попередні дані за перше півріччя 2020 р.
вказують на те, що «зелена» енергія зміцнює
позиції. За даними дослідницького центру
Еmber (який використовує оперативну статистику ENTSO-E), за період із січня по червень 2020 р. в країнах Євросоюзу вже 40%
електроенергії було вироблено з відновлюваних джерел і 34% – з копалин.
У Європі – новий, «зелений» лідер в
енергетиці. І драйверами зростання обсягів
виробництва енергії з поновлюваних джерел
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стали сонячні (+16%), гідро- (+12%) та вітрові (+11%) електростанції.
Зміна обсягів виробництва електроенергії з різних джерел (1 півріччя 2020 р. порівняно з 1 півріччям 2019 р., %), дані центру
Еmber:
Вітер

+11

Сонце

+16

Біоенергія

+1

Гідро

+12

Загалом відновлювальні ресурси

+11

Буре вугілля

-29

Кам’яне вугілля

-34

Природний газ

-6

Інші

-14

Загалом викопні ресурси

-18

Атомна

-12

Рower to gas та проблеми акумуляції і
транспортування водню
Попри всі проблеми, Україна йде у фарватері європейського порядку денного в
енергетиці. Міністерство енергетики України
підбило підсумки 10 місяців 2020 р. – виробництво електроенергії на сонячних і вітро
електростанціях збільшилося більш ніж удвічі. Зараз їхня частка в енергобалансі країни
становить 8% (за результатами 10 місяців
2019 р. вона становила 3,6%).
Специфіка генерації з таких джерел, як
сонце і вітер, полягає в тому, що піки вироблення електроенергії тут не збігаються з
кривою споживання. За таких умов виникають дві проблеми. Перша – акумуляції енергії, виробленої в той час, коли попит на неї
невеликий. Друга – транспортування такої
енергії в разі, якщо вона буде трансформована в зручний для зберігання хімічний або
агрегатний стан.
Йдеться про те, що зараз не тільки в Європі, але і у світі перспективною є концепція
power to gas, коли вироблена з відновлюваних джерел електроенергія із застосуванням
електролізерів використовується для виробництва водню – екологічно чистого палива.
За даними Міжнародного енергетичного
агентства (IEA), з року в рік збільшується
кількість проєктів і встановлена потужність
електролізерів для виробництва водню.
Якщо в 2010 р. сумарна потужність введених
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в дію за рік електролізерів у світі становила
менше 1 МВт, то в 2019 р. цей показник становив понад 25 МВт.
За цей час також збільшилися масштаби
проєктів із виробництва водню. Десять років тому не було проєктів потужністю понад
0,5 МВт, а в 2019 р. велика їх частина перевищила 1 МВт, а окремі досягли 6 МВт. Цього
року така тенденція посилюється – в березні
2020 р. в Японії ввели в роботу електролізну
установку з виробництва водню потужністю
10 МВт, а в Канаді почали будівництво проєкту потужністю 20 МВт.
Ці дані вказують на те, що вже сформовано загальне розуміння, як виробляти водень – технічні аспекти для акумуляції зеленої енергії шляхом виробництва з неї водню
практично вирішені.
Водночас багато питань щодо транспортування водню – безпосередньо до споживачів – залишаються відкритими і досі знаходяться в процесі досліджень і в Європі, і у
нас, в Україні.
Перспективи водневої енергетики
для України
Для України воднева енергетика може
стати стратегічною галуззю. Країна має надлишок генеруючих потужностей – насамперед в атомній енергетиці, яка також належить до виробників безвуглецевої енергії.
Разом із тим зростає потужність «зеленої
енергетики», і ці різноспрямовані вектори
породжують певний дисбаланс (розгляд цієї
проблеми не є темою статті, але потрібно
відзначити, що виробництво «зеленого» водню допоможе її вирішити).
За оцінками Інституту відновлюваної
енергетики НАН України та їхніх колег, щорічне
виробництво водню в нашій країні може становити еквівалент 30 млрд куб. м природного
газу – і це базовий сценарій. Нагадаємо, що в
2019 р. загальне використання газу в Україні
становило 29,8 млрд куб. м, з яких 20,7 млрд
куб. м було видобуто всередині країни.
Ще один аспект – надлишкова потужність газотранспортної системи, і це стосується як ГТС, так і газорозподільних мереж.
Досить сказати, що наявна в Україні система
газорозподілу побудована за часів СРСР і
розрахована на використання 120 млрд куб.
м газу щорічно. Сучасне споживання вчетверо менше. Схожа ситуація і з ГТС – із па-
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Україна

Країни ЄС

Зношування мереж та обладнання

Понад 75%

45–50%

Термін користування побутовими газовими
приладами

25–30 років

15 років

дінням транзиту газу в Європу надлишок її
потужності вже триразовий.
Таким чином, у нас є можливості і у виробництві нового енергоносія, і в його транспортуванні.
Реалізація потенціалу водневої енергетики дає змогу повністю відмовитися від
імпорту природного газу і навіть перейти
до експорту енергоносіїв – того ж водню – в
країни Євросоюзу. І тут на перший план виходить проблема технічних можливостей –
необхідні точні, такі, що пройшли наукову
експертизу, відповіді на питання про те, як
використовувати наявну газову систему для
транспортування водню українським споживачам і на експорт.
Підготовка технічної політики для
Hydrogen Ready
РГК першою в Україні в січні 2020 р. почала впроваджувати проєкт, спрямований на
вивчення впливу водню на систему газорозподілу.
РГК входить в європейську технічну асоціацію газової промисловості MARCOGAZ,
яка розробляє нормативи безпеки в галузі й
акумулює відомості та висновки про всі водневі проєкти, які проводять оператори газорозподільних систем в Європі. Завдяки цьо-

му під час підготовки до проєкту РГК було
проаналізовано всю актуальну інформацію з
теми водневих досліджень у галузі.
Були виявлені істотні відмінності європейських і української газових систем, які є
критичними для прямої екстраполяції даних,
отриманих європейськими операторами, на
українські газопроводи. Так, відрізняються
матеріали труб, оскільки вони зроблені в
системах різних стандартів. Істотна різниця
в архітектурі мереж і рівнях тиску, які використовують під час їхньої роботи. Нарешті,
ступінь зношення українських мереж істотно
перевищує європейські показники. В Україні
80% газорегулюючих пунктів (ГРП) зношені –
термін їх експлуатації перевищує 35 років.
Це на 10 років більше, ніж граничний термін
роботи такого обладнання в Європі.
Схожа ситуація і з газовими приладами,
якими користуються споживачі газу в своїх
домогосподарствах: в Європі важко знайти
газову плиту старшу 15 років, у нас же – навпаки, серед 13 млн споживачів більшість
приладів використовують 20 років та більше.
Тому проєкт РГК почався зі створення
п'яти спеціальних полігонів у різних частинах
країни (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Івано-Франківська, Харківська області).
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1 етап. Підготовка

08.01.2020 – 30.06.2020

2 етап. Статичні випробування на полігонах

6.08.2020 – 30.06.2021

3 етап. Динамічні випробування на полігонах

22.10.2020 – 30.06.2022

На кожному з них були побудовані референтні моделі місцевих газорозподільних мереж. Кожна модель містить наближені до реального стану газопроводи (тут витримано
співвідношення сталевих і поліетиленових
труб з ідентичним зношуванням, дотримана
архітектура мереж з актуальним співвідношенням підземних і надземних газопроводів
і установок газової редукції та їх зношування), використані реальні матеріали ущільнювачів, запірна арматура тощо.
Окремо була проведена підготовка персоналу, який задіяний на полігонах під час
водневих випробувань. За результатами
навчання всі фахівці пройшли атестацію для
роботи з воднем. Вони вивчали питання зберігання і транспортування водню, а також вимоги до експлуатації водню в балонах.
Водневий проєкт РГК складається з
трьох етапів. Перший – підготовка полігонів і
фахівців – було завершено 30 червня 2020 р.
(див. табл. Дослідження впливу водню…).
6 серпня 2020 р. на полігоні в Житомирській області вперше в Україні в газорозподільну мережу був закачаний водень – його
концентрація становила 99%. Так почався
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другий етап водневого проекту РГК – статичні випробування на полігонах.
Згідно з рекомендаціями науковців, які
супроводжують проєкт, під час використання
водню були виконані такі умови:
– продувка системи полігону інертним
газом (N – азот) в обсязі, що в 4 рази перевищує її обсяг;
– використання індикаторних стрічок для
виявлення водню;
– манометричний контроль герметичності, із контрольним показником – падіння тиску до 0,1% за 1 годину є прийнятним.
Фіксуючи погодинно зміну тиску в системі полігону, було отримано перші результати:
за два тижні тиск водню впав на 46% (див.
таб. Перші результати…). Хоча за результатами попередньої перевірки для природного
газу ця система була герметичною.
Погодинне зниження тиску на житомирському полігоні становило 0,49%. У подальшому на інших полігонах цей показник коливався від 0,16% до 0,336%.
Попередні висновки такі. Як зазначив
к.т.н. Кирило Костогриз, який здійснює науковий супровід проєкту та є представником

НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

https://docs.google.com/presentation/d/1-hT0W8mfKni0d2jMT1sw5Is4o3yhf4Lk/edit#slide=id.p2

«Нафтогазбудінформатики», «ділянки середнього тиску, які мали достатню для експлуатації герметичність на природному газі,
на водні мали значні витоки та не відповідають вимогам на герметичність… Виявлені
місця витоків, це переважно різьбові з'єднання та зварні шви».
Головна причина втрат водню у цих місцях пов’язана із тим, що його щільність у три
рази менша за природний газ. Образно кажучи, якщо молекула метану – це «яблуко»,
то молекула водню – «вишня».
Водночас ділянки низького тиску, за попередніми даними, відповідають вимогам
герметичності, оскільки падіння тиску в них
не перевищує 0,1%/год.
Значна частина таких ділянок на полігонах належить до надземних газопроводів.
Д.т.н Максим Карпаш, професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, який готує аналіз другого
етапу випробувань, відзначає високу залежність коливань тиску водню в таких газопроводах від зміни температури зовнішнього
середовища.
Виявлені значні коливання тиску відповідно до зміни температури роблять необхідним подальше дослідження цього аспекту
для однозначного висновку, чи є можливим
(та за яких умов) використання надземних
газопроводів для транспортування водню.
Значно меншіою мірою падіння тиску
водню відбувається за рахунок проникності
водню в матеріали.

Тому надалі, під час другого етапу проєкту РГК, починаються лабораторні дослідження впливу водню на матеріали
трубопроводів. У лабораторіях протестують
корозійну стійкість, стійкість до тріщин, водневу крихкість тощо.
Зараз на полігонах проводять експерименти, у процесі яких знижують концентрацію водню в системі та аналізують, як
система поводиться з такими сумішами. У
підсумку це дасть змогу зробити висновки,
за яких концентрацій є можливість надійно
та безпечно доставити водень за середнього
та за низького тиску.
Разом із цим спільно з фахівцями Інституту газу НАН України фахівці РГК почали
третій етап проєкту – динамічні випробування на полігонах. На полігоні в Житомирський
області з 22 жовтня 2020 р. проводять вогневі випробування – згоряння газу в побутових
газових приладах за умови додавання водню
до природного газу. Під час цих досліджень
виявляють вплив сумішей природного газу з
воднем на екологічні та енергетичні показники пальників побутових приладів (печей та
котлів).
Результати дослідження дадуть змогу
визначити типи приладів, які слід вивести з
експлуатації, та ті, які можуть працювати із
сумішами водню.
Вже завершується підготовка до метрологічних досліджень, які розпочнуться у
грудні, для вивчення впливу водню на конструкцію, матеріал і точність вимірювання
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https://docs.google.com/presentation/d/146sPuATALUOFN2sWKRh_
JrZCCd-p74GM/edit#slide=id.p5

лічильників газу. На цьому етапі планується
вивчити побутові лічильники різних років виготовлення та конструкції.
Попередні результати дуже обнадійливі – наприклад, під час додавання водню

до природного газу викиди СО (чадний газ)
зменшуються до 5 разів порівняно зі згорянням звичайного природного газу.
«Для викидів СО з котла, що приведені до 3% О2 в продуктах згоряння, є їх скорочення до мінімуму, на рівні
[СО]3%O2 = 10 – 25 ррm в умовах використання сумішей природного газу із воднем у пропорціях 30% та 50%. Водночас під час використання лише природного газу як палива
показник викидів [СО]3%O2 = 40 – 50 ррm», –
зазначає д.т.н. Борис Сорока, професор та
завідувач відділу Інституту газу НАН України.
Продовження водневого проєкту РГК
дасть змогу сформувати науково підтверджену технічну політику, яка дозволить
реалізувати програму Hydrogen Ready –
підготовку мереж до використання водню
та його сумішей. Це зробить можливим подальший розвиток в Україні водневої енергетики та органічної інтеграції в європейській енергетичний простір.
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Наукове супроводження експериментів
транспортування сумішей водню та природного
газу розподільними газопроводами
с Станіслав Казда
Директор зі стратегії розвитку Регіональної Газової
Компанії (РГК)
Леонід Уніговський
д-р техн. наук,
генеральний директор
ТОВ «Нафтогазбудінформатика»

UA

У статті розглядається організація наукового супроводження
експериментів із транспортування сумішей водню та природного газу розподільними газопроводами на полігонах Регіональної
Газової Компанії.
Ключові слова: Україна, водень, газорозподільні системи, безпека експлуатації, точність метрологічного обладнання, викиди CH4.

RU

В статье рассматривается организация научного сопровождения
экспериментов по транспортировке смесей водорода и природного газа распределительными газопроводами на полигонах Региональной Газовой Компании.
Ключевые слова: Украина, вoдoрoд, газoраспределителные
сети, безoпаснoсть эксплуатации, тoчнoсть метрoлoгических прибoрoв, выбрoсы CH4.

EN

The organization of the scientific support of experiments on
transportation of mixtures of hydrogen and natural gas by distribution
gas pipelines at the landfills of the Regional Gas Company is
considered in the article.
Key words:Ukraine, hydrogen, natural gas distribution network,
operation and maintenance safety, metering equipment accuracy,
methane emission.

УДК: 621.165:001.891:662.769:696.91

CША, Європейський Союз приймають
програми, розробляють дорожні карти стосовно переходу до «безвуглецевої економіки». Планується, хоча це й дуже непросте
завдання, досягти цього до 2050 р. Україна
не може стояти осторонь від цих проблем
та викликів, задовольняючись та наслідуючи те, що зроблять в інших країнах, залишаючись на задвірках науково-технічного прогресу. Поки що в нас залишився
гідний науковий потенціал та можливості
зайняти гідне місце в реалізації стратегії
Green Deal, тобто кардинального зменшення шкідливих викидів у промисловості
та побуті. Одна зі складових частин цього
процесу – забезпечення транспортування
сумішей водню та природного газу системою магістральних та розподільних газопроводів.
У 2019 р. Регіональна газова компанія (приватна, не державна!) звернулася

до ТОВ «Нафтогазбудінформатика» з пропозицією організувати наукове супроводження експериментів, які РГК планувала
розпочати на п’яти своїх полігонах в Івано-Франківській, Харківській, Житомирській, Волинській та Дніпропетровській областях.
Чому було обране саме ТОВ «Нафтогазбудінформатика»? Річ у тому, що ще
до початку цього проєкту за дорученням
Української Водневої Спілки, яку очолює
пан О. Рєпкін, ця компанія зробила аналіз
результатів світових досліджень стосовно транспортування сумішей природного
газу та водню системами магістральних та
розподільних газопроводів. Крім того, була
розроблена укрупнена дорожня карта послідовності досліджень в Україні з цих проблем.
Мета цього проєкту (рис. 1) – розробити необхідні методологічні матеріали та
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Рис. 1. Цілі проєкту

програми експериментів; супровід експериментів та, на підставі отриманих результатів, надання рекомендацій щодо застосування сумішей природного газу та водню
можливої (рекомендованої) концентрації в
газорозподільних системах України.
Проєкт для нашої країни є інноваційним та розрахований на період включно до
2023 р., адже Програма експериментів передбачає широкомасштабні дослідження
впливу водню та його сумішей на матеріали трубопроводів з урахуванням періоду
експлуатації (будуть досліджені сталеві
та поліетиленові труби), обладнання (газорегуляторне обладнання, ГРП, ШГРП,
засувки, ущільнювачі тощо), прилади (лічильники газу, побутові прилади, пристрої
з діагностики).
Одразу хочемо зазначити, що аналогічний проєкт у Великобританії (Keele
University)
виконували
4
компанії:
Progressive Energy Ltd, Health and safety
Laboratory (HSL), ITM Power та Keele
University. Спонсорами проєкту були газорозподільні компанії Cadent Gas та Northern
Gas Networks. Загалом проєкт фінансувався Регулятором ринку газу та електро
енергії Великобританії – Ofgen Progressive
Energy Ltd був менеджером (керівником)
проєкту. Це високопрофесійна команда,
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яка спеціалізується на проєктах «зеленої»
енергетики.
Для реалізації наукового супроводу у
межах українського проєкту було сформовано наукову групу, до складу якої увійшли представники шести наукових установ,
чотирьох інститутів Академії наук України,
а саме: Інституту газу, Інституту електро
зварювання ім. Є.О. Патона, Інституту вугільних енерготехнологій, Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка, а також
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Львівської
політехніки, Державного підприємства Івано-Франківськстандартметрологія (рис. 2).
Перед проведенням експериментів
було виконано розрахунок потреб водню
та його сумішей як для статичних, так і для
динамічних експериментів, проаналізовані
способи постачання водню та сумішей, визначено сортамент труб.
Згідно з Програмою, експерименти будуть виконуватися в лабораторних умовах
та на полігонах операторів ГРМ, які є макетами розподільних мереж України.
Також досліджується вплив водню та
його сумішей на якість одоризації, на точність вимірювання обсягів використаної
енергії, на викиди під час роботи газових
приладів на сумішах водню.

НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Рис. 2. Склад наукової групи

Для реалізації поставлених цілей була
розроблена програма експериментів (рис.
3). У цій програмі 5 блоків, а саме: підготовчі
питання; герметичність та безпечність розподільних мереж – виконує Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і
газу; метрологія – виконує ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»; матеріали – виконує Фізико-механічний інститут ім. Карпенко
НАНУ, інститут електрозварювання ім. Патона; прилади – виконує Інститут газу НАНУ і
Львівська політехніка. Експериментальні роботи проводяться на пяти полігонах операторів ГРМ за їхньої активної участі.
Які цілі цих робіт:
Герметичність та безпечність мереж:
а – Умовна герметичність ГРМ при 100%
концентрації H2; б – Умовна герметичність
системи при суміші Н2 і СН4, в – стійкість
ущільнювачів; г – Вплив сумішей на експлуатацію ГРП, ШГРП та КБРТ; д – Вплив суміші Н2 і СН4 на якість oдoризації.
Метрологія: а – Вплив сумішей H2 з CH4
на точність обліку газу, що поставляється
населенню; б – Вплив сумішей H2 з CH4 на
точність обліку газу, що поставляється промисловим підприємствам; в – Визначення
хімікo-енергетичних параметрів сумішей H2
з CH4; г – Вплив сумішей H2 з CH4 на точ-

ність перевірочних стендів для побутових
лічильників; д – Вплив сумішей H2 з CH4 на
точність перевірочних стендів для промислових лічильників; е – Вплив сумішей H2 з
CH4 на обсяг поставленого газу.
Матеріали: а – Вплив H2 в сумішах з
CH4 на якість матеріалів ГРМ; б – Вплив
різної концентрації вологості сумішей H2 з
CH4 на кoрoзійну стійкість матеріалів.
Прилади: а – Експлуатація існуючих
приладів; б – Тестування приладів на сумішах; в – Енергоефективність використання
сумішей у приладах.
У процесі проведення експериментів
будуть розроблені пропозиції щодо розроблення стандартів та нормативів. До цієї
роботи планується залучити представників
Інституту вугільних енерготехнологій.
Вже нині науковими інституціями розроблено Методики, за якими виконується
ціла низка експериментів. Це Методика перевірки герметичності газопроводів при заповненні 100% воднем, Методика перевірки
герметичності газопроводів при заповненні
сумішами, Порядок проведення метрологічних досліджень, Методика оцінки впливу
газоводневих сумішей на якість одоризації,
Методика розрахунку необхідного обсягу
газу в суміші з воднем заданої енергоємності.
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Рис. 3. Програма експериментів
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Рис. 4. Орієнтовна послідовність виконання експериментів до 2023 р.
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На дослідних полігонах операторів ГРМ
вже проведені досліди із визначення рівня
герметичності газових мереж при 100% концентрації водню.
Розпочалися експерименти на дослідних полігонах операторів ГРМ із дослідження герметичності мереж при 50% концентрації водню з природним газом.
На дослідному полігоні АТ «Житомиргаз» вперше виконано комплекс енергетичних та екологічних випробувань спалювання сумішей метану з воднем – у побутових
газових приладах: кухонній плиті GRETA
(український виробник) та 2-контурному
котлі MICRA DUO CS24 фірми RÖDA (виробництва Німеччини). Для експерименту
були використані суміші в таких концентраціях водню: 50, 30, 20, 10, 5%.
Доведена можливість і визначені діапазони стабільного горіння сумішей СН4 – Н2
в плиті та котлі.
Також розроблена оригінальна конструкція змішувача для виготовлення сумішей природного газу/метану та водню заданої концентрації.

Йде підготовка до досліджень з метрології, аналізу впливу водню на сталеві
та поліетиленові труби розподільних систем.
Всі експерименті розраховані по 2023 р.
включно (рис. 4). Найбільш тривалим є дослідження впливу сумішей з воднем на сталеві та поліетиленові труби. Це вивчення
крихкості, тріщиностійкості, можливої корозії. Для цього планується витримувати труби під впливом сумішей від 3 місяців до 3
років.
Експерименти продовжуються, але хотілося б звернути увагу на координацію робіт на державному рівні. Дійсно, методичні
документи, досвід облаштування випробувальних стендів, технологій виготовлення
сумішей водню та природного газу та багато іншого є спільними як для операторів
газорозподільних мереж, так і для Оператора ГТС. Спільне виконання всіх цих робіт
дасть змогу і зекономити кошти, і скоротити
певною мірою термін проведення експериментів. І тут слово за Урядом України.
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Водень: сучасний стан проблеми
та напрями майбутнього використання
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Леонід Уніговський
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UA

У статті розглянуто питання використання водню як одного із найбільш перспективних напрямів реалізації Green Deal, тобто переходу
до безвуглецевої економіки (декарбонізації). Як один із дієвих варіантів транспортування водню розглядаються можливі перспективи
транспортування суміші водню та природного газу магістральними
та розподільними газопроводами, у тому числі процес проведення
експериментів із транспортування таких сумішей розподільними газопроводами, які проводяться на замовлення Регіональної газової
компанії.
Ключові слова: водень, властивості, транспортування, зберігання, економічність, проблематичність.

RU

В статье рассматриваются вопросы использования водоpода как
одного из наиболее перспективных направлений реализации Green
Deal, то есть перехода к безуглеродной экономике (декарбонизации). Как один из действенных вариантов транспортировки водорода
рассматриваются возможные перспективы транспортировки смеси
водорода и природного газа магистральными и распределительными газопроводами, в том числе ход проведения экспериментов по
транспортировке таких смесей распределительными газопроводами,
которые проводятся по заказу Региональной газовой компании.
Ключевые слова: водород, свойства, транспортирование, хранение, экономичность, проблематичность.

EN

The article considers the use of hydrogen as one of the most promising
areas of implementation of Green Deal, i.e. the transition to a carbon-free
economy (decarbonization). As one of the effective options for hydrogen
transportation are considered the possible prospects for transportation
of a mixture of hydrogen and natural gas by main and distribution gas
pipelines, including the progress of experiments on the transportation of
such mixtures through distribution gas pipelines, which are carried out at
the request of the Regional Gas Company.
Key words: hydrogen, properties, transportation, storage, profitability,
problematic

УДК 621.311

Нині у світовій енергетиці значну увагу привертає проблема виробництва та
використання «зеленого» водню, що виробляється електролізом. На 1 м 3 електролітичного водню витрачається від
4 до 5 кВт*г електроенергії, при тому,
що у ньому міститься хімічної енергії
3,0 кВт*г. Теплотворна спроможність

водню у 3,3 раза менша, ніж метану. Такі
властивості водню, як широкі межі вибуховості, велика швидкість розповсюдження факелу, корозійна активність щодо
багатьох металів, вимагають прийняття спеціальних заходів під час його транспортування, зберігання та використання. Економічно виправданих технологій
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використання водню ще не існує. Більша
частина проєктів його використання фінансується на грантовій основі. В Україні вивчається питання виробництва
водню за рахунок атомної енергії та
відновлювальних джерел та його транспортування на експорт. Драйвером водневої енергетики є запобігання антропогенному впливу на зміну клімату, що
само по собі є проблематичним. Бібл.10,
табл. 1.
Нині проблема виробництва, транспортування та використання водню є чи
не основним трендом світової енергетики. Розглядаються різноманітні технології
його виробництва, заміщення ним традиційних енергоносіїв, перспективи використання як транспортного пального, як
акумулятора енергії, відновлюючого та
паливного газу в металургії, використання
у сумішах із природним газом у побутових
опалювальних приладах, як середовища для транспортування енергії. Водневій тематиці приділяється багато уваги у
засобах масової інформації та виступах
крупних політичних діячів. Приймаються
програми щодо водневої енергетики на
рівні держав. Деякі країни (Японія, Австрія) навіть оголосили про повний перехід на цей енергоносій та визначили себе
країнами «водневої економіки». Метою
цієї роботи є аналіз можливих застосувань
водню з погляду економічної доцільності,
безпечності використання та винайдення таких напрямів розроблення водневих
технологій, які могли би знайти застосування у найближчому майбутньому.
Водень відомий людству більше
250 років. Нині він виробляється у світі у
кількості близько 70 млн т, дві третини з
яких використовуються у виробництві мінеральних добрив, а близько однієї третини – у нафтопереробній промисловості у
процесах гідрогенізації та сіркоочищення.
Цей водень виробляється риформінгом
(конверсією) вуглеводнів або вугілля. Він
називається «сірим», оскільки його виробництво супроводжується викидами в
атмосферу вуглекислого газу – 10 кг СО2/
кг Н 2. «Блакитним» називають водень,
отриманий конверсією, при цьому вуглекислий газ вилучається з конвертованої
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суміші газів та захоронюється (процес
CCS – carbon capture and storage). Вартість утилізації СО 2 становить 70 євро/т.
Невелика кількість водню виробляється
електролізом та використовується у машинобудуванні як захисна атмосфера, в
енергетиці для охолодження підшипників
турбомашин, у харчовій промисловості. Такий водень називають «зеленим», і
саме на нього покладаються перспективи
можливого широкого використання.
Нині поки що немає жодної економічно виправданої технології використання
«зеленого» водню. Це зумовлено високою
вартістю його виробництва, його теплофізичними властивостями та особливостями транспортування і зберігання. Багато
аспектів проблеми водню відображені у
довіднику [1]. Під час користування цим
довідником слід мати на увазі, що він підготовлений для працівників атомної галузі, має дещо тенденційний характер.
Відомості про виробництво, властивості
та використання водню, які в основному
необхідні під час проєктування водневих
технологій, зведені у роботах [2, 3].
Водень – хімічний елемент з атомним
номером 1, «найпростіший представник
усіх хімічних елементів взагалі» (Вікіпедія). Два атоми хімічного елементу водню
утворюють речовину «водень», найлегший газ без запаху, кольору та смаку. Погано розчиняється у воді та інших розчинниках, добре – у багатьох металах: залізі,
нікелі, платині, паладії. На відміну від інших газів – аргону, оксиду вуглецю – розчинність водню у розплаві заліза зростає
з температурою. Завдяки надзвичайно
малим розмірам молекула водню дифундує у кристалічну решітку металу. Дифузія
водню у метал призводить до явища так
званої водневої корозії. Механізм корозії
остаточно не визначений. Існує гіпотеза,
що водень взаємодіє з розчиненим у металі вуглецем з утворенням метану, який по
мірі розвитку процесу та підвищення тиску
розриває міжкристалеві зв’язки, що призводить до руйнації металу. З підвищенням температури до 200 ºС і вище процес
корозії суттєво прискорюється. Існують й
інші гіпотези щодо пояснення механізму
водневої корозії.
Процес електролізу – це ендотермічний
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Таблиця 1. Теплофізичні характеристики водню

Параметри
Нижча
теплота
згоряння
QH
кДж/м3
(ккал/м3)

Вища
теплота
згоряння
QB
кДж/м3
(ккал/м3)

СН4

35739
(8550)

Н2

10800
(2580)

Горючий
газ

QB/QH
%

Температура
запалювання,
°С

Межі
запалювання з
повітрям,
% у суміші

Калориметрична
температура
горіння,
°С

Норм. швидкість розповсюдження
полум’я,*
м/сек

39500
(9450)

111

645

5–15

2211

0,28

12767
(3054)

118

510

3,3–81,5

2380

1,6

*Інші джерела наводять максимальну швидкість для СН4, – 0,37; для Н2 – 2,7–4,8 м/сек.

процес розкладання води електричним
струмом:
H 2О(ж) + 286 кДж = H2(г) + ½ O2(г).
Величина 286 кДж/моль відповідає
витраті електричної енергії 3,55 кВт*г/м 3.
Згідно з першим законом термодинаміки –
законом збереження енергії, – «обійти»
цю величину неможливо. Теплофізичні характеристики водню порівняно із властивостями природного газу наведені в
табл. 1.
Нижча теплотворна спроможність водню становить 3,0 кВт*г, вища – 3,55 кВт*г.
З таблиці видно, що енергетична цінність
водню за нижчою теплотою згоряння у
3,3 раза менша, ніж метану. Це треба враховувати у розрахунках трубопроводів та
пальникових пристроїв у разі заміщення
природного газу воднем. У процесі застосування водню у котельних установках та
на транспорті необхідно дотримуватись
особливих вимог техніки безпеки через
його високу запалювальну здатність та
велику швидкість розповсюдження полум’я. Треба зважати на високу проникаючу здатність водню, через що звичайні
матеріали непридатні для його транспортування та зберігання внаслідок водневої
корозії. Наявні газові мережі непридатні для транспортування чистого водню.
Водневі трубопроводи потребують інших
матеріалів, іншої технології зварювання,

компресорів, сенсорів, засобів безпеки.
Збільшується можливість витікання його
через нещільності у з’єднаннях та арматурі внаслідок великого тиску. Нині у світі
налічується всього декілька тисяч км водневих трубопроводів.
Собівартість виробництва «сірого»
водню оцінюється у $2–5/кг Н 2, що становить у перерахунку $0,18–0,45/м 3 Н 2. Конверсією вуглеводнів, нафти та вугілля за
різними оцінками отримують 95–99% водню, решту від 0,1 до 5% – електролізом.
Вартість виробництва конверсією у 2–5
разів менша, ніж електролізом. Витрата
електричної енергії на виробництво 1 м 3
водню електролізом у середньому становить 5 кВт*г, а у найкращих сучасних
електролізерах – 4 кВт*г, тобто енергетичний складник у собівартості електролізного водню становитиме $0,9–2,25/м 3.
Слід зазначити, що вартісне порівняння
ефективності виробництва водню з іншими енергоносіями має умовний характер, оскільки цінова кон’юнктура різна у
різних регіонах світу та країнах. У роботі [4] ККД виробництва водню електролізом щодо первинного палива оцінюється
у 23%. Енергетичний оглядач Ligh Collins
з University of Birmingham інформує про
нову нібито високоефективну технологію
виробництва «зеленого» водню з використанням теплоти промислових підприємств,
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що знаходяться поблизу, яка дозволяє
виробляти у 4–6 разів більше водню на
1 кВт*г витраченої енергії порівняно з
наявними електролізерами. Перевірочні
розрахунки за наведеними в інформації
даними показали її помилковість.
Кількість публікацій з водневої тематики настільки неосяжна, що зробити їх узагальнюючий огляд не видається
можливим. Журнал Power Engineering
International відзначає 5 світових водневих проєктів, які, на думку авторів огляду,
здатні змінити загальну картину щодо водневої енергетики [5]. До них належать:
1) HyDeploy green energy trial UK. Проєкт демонструє інжекцію 20% об. водню в
існуючу газову розподільну мережу університету Keele, що поставляє газ до 30 університетських та 100 житлових будинків. Суміш з 20% водню – найвища концентрація
водню у суміші в Європі. Доведена безпека
використання такої суміші у мережі. Проєкт фінансується регулятором ринку газу
та електроенергії Великобританії Ofgem у
рамках конкурсу з питань інновацій у мережі і є результатом співпраці між Cadent Gas,
Northern Gas Networks (NGN), Progressive
Energy Ltd, Університетом Кіле (Keele
University), Лабораторією охорони здоров'я
та безпеки (Health & Safety Laboratory, скор.
HSL) та компанією ITM Power. Cadent Gas
та Northern Gas Networks є газорозподільними підприємствами – спонсорами проєкту. Деталі проєкту можна знайти у [6]. Подібний проєкт виконаний також компанією
Engie у північній Франції.
2) Electrolysis facility in the Greater
Copenhagen area – Denmark. Проєкт передбачає
будівництво
електролізної
установки потужністю 2 МВт із сховищем
водню. Енергія для електролізу постачатиметься від офшорних вітрових турбін,
водень буде використовуватись як моторне пальне для міського транспорту.
3) SGH2 – City of Lancaster, California.
Енергетична компанія SGH2 будує у Ланкастері (Каліфорнія) найбільшу в світі
установку виробництва водню з продуктів
газифікації паперових відходів. Сповіщається, що технологія здатна газифікувати
для виробництва водню також пластик,
покришки та текстиль. Стверджується, що
таким чином виробляється «більш зеле-
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ний, ніж зелений» водень. За такої технології викиди вуглецю у три рази менші, ніж
під час електролізу, а водень виявляється у 5–7 разів дешевшим, ніж отриманий
електролізом, і за вартістю виробництва
конкурує із «сірим» воднем. Введення
установки у промислову експлуатацію заплановано на 2023 р. До речі, вважається,
що вартість водню, отриманого з біометану, буде конкурентною з вартістю водню
електролітичного.
4)
Fukushima
Hydrogen
Energy
Research Field, Japan. «Дослідницьке
водневе поле» (FH2R) площею 180 тис. м 2
споруджується в окрузі Фукусіма з 2018 р.
Використовується сонячний генератор
потужністю 20 МВт разом з енергією від
мережі для живлення найбільшої у світі
водневої установки 10 МВт. Установка виробляє 1200 нм 3 водню на годину та має
обладнання для зберігання та постачання
водню.
5)
H2-Hub
Gladstone
facility
–
Queensland, Australia. Проєкт відрізняється тим, що електролізер потужністю
175 кВт живиться від локальної мережі ВДЕ, водень у суміші з природним газом, що містить 10% водню, постачається
більш ніж 770 промисловим споживачам
через наявну газову мережу. Це найбільший обсяг суміші з воднем, що поставляється через наявну мережу.
Агентство «Укрінформ» оголосило заяву представника Єврокомісії, що до 2024 р.
ЄС планує створити станції електролізу потужністю принаймні 6 ГВт, що дасть
змогу виробляти до одного мільйона тонн
водню. У період 2025–2030 рр. водень
має стати головною складовою частиною
інтегрованої європейської енергетичної
системи, при цьому потужність станцій
водневого гідролізу має зрости до 40 ГВт
із можливістю виробництва до 10 млн т
чистого водню. У наступний період 2030–
2050 рр. водень має перетворитися у ЄС
на головний енергетичний ресурс та замістити вуглецеві носії навіть у тих секторах
економіки, що важко піддаються процесам
декарбонізації.
Вивчаються основні напрями використання водню: акумуляція енергії, використання як моторного палива для
стаціонарних та транспортних двигунів,
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металургійні процеси, котельні установки, побутові потреби, транспорт енергії.
Окремо розглядається використання сумішей водню з природним газом.
Акумуляція енергії, що виробляється
атомними електростанціями та відновлювальними джерелами у вигляді водню,
пов’язана з проблемою його зберігання
та транспортування. Зазначається, що
водень можна зберігати у ємностях під
тиском 350–700 атм. (35–70 МПа), що за
кількістю енергії еквівалентно зберіганню природного газу під тиском 20 МПа.
На транспортних засобах для цього використовують композитні балони, виготовлені з вуглецевого волокна, армованого
алюмінієвими або полімерними волокнами. Вартість таких балонів майже дорівнює вартості транспортного засобу. Щодо
транспортування водню до споживача у
стиснутому стані в умовах централізованого його виробництва, то один трубчастий трак вагою 40 т може нести всього
320 кг водню, стиснутого до 20 МРа, що
становить менше 1% його власної ваги.
По суті перевезення водню у стиснутому
стані є перевезенням тари. Існує думка,
що великі об’єми водню можна зберігати
у соляних кавернах або підземних газових
сховищах, але дані про можливі втрати
водню відсутні. Зберігання та транспортування водню у зрідженому стані дуже витратне як з енергетичної, так і економічної
точки зору. Температура зрідження водню
становить 20 К (– 253 °С). На його зрідження витрачається до 40% енергії, що в ньому міститься. Рідкий водень має високий
вміст енергії – 120 МДж/кг (33,3 кВтг/кг)
порівняно з бензином – 44,4 МДж/кг
(12,4 кВтг/кг). Ємності для транспортування рідкого водню мають подвійний корпус та вакуумну теплоізоляцію і мають
високу вартість. Втрати водню внаслідок
випаровування під час його зберігання у
рідкому стані оцінюються у величині від
0,13 до 3% на добу залежно від обсягу ємності. Сповіщається, що за обсягу
ємності у декілька тисяч куб. метрів випаровування водню становить 0,03%, і у
таких ємностях водень можна зберігати до
5 років. Значні втрати водню мають місце
при попередньому охолодженні ємності
перед заповненням її воднем та в проце-

сі заповнення [1]. Досі транспортування
водню у рідкому стані використовувалось
у виключних випадках, як, наприклад, від
Космічного центру NACA у Флориді до супутника.
Журнал
Power
Engineering
від
30.03.2020 р. з посиланням на агентство
Bloomberg у статті під назвою «Hydrogenfired power promises carbon-free future
but requires nearly $800B investment» підкреслює необхідність високих витрат на
водневе опалення в енергетиці та оцінює
вартість створення інфраструктури для
зберігання та транспортування водню до
2050 р. у $637 млрд.
Все більше розповсюдження мають
проєкти використання водню як моторного палива з виробництвом на борту
транспортного засобу електричної енергії за допомогою паливних елементів.
На цьому етапі подібні проєкти мають
демонстраційний характер, хоча масштаби експериментів досить великі. Сотні «водневих» пілотних проєктів виконуються у Німеччині, Великобританії, США,
Південній Кореї, Швейцарії та інших країнах. Перші у світі потяги на водневих
паливних елементах почали курсувати в
Німеччині. У Японії у 2013 р. почався випуск гібридних автомобілів із паливними
елементами Toyota Mirai, які почали продаватися у США та Європі у 2015 р. Балони з воднем розташовані під днищем
авто; паливні елементи охолоджуються
повітрям. Дальність пробігу до 650 км.
У березні 2020 р. у Нідерландах завершено випробування французької «водневої
електрички» Alstom Coradia Lint. Технологія розроблена для поїздів, які не можуть
бути електрифіковані, вони будуть курсувати в районі міста Гронінген. В інформації журналу Power Engineering International
від 24.10.2019 р. сповіщається про пробіг
13 авто на водні з п’яти європейських країн до Гамбурга з метою демонстрації «водневої мобільності» (нydrogen мobility) та
переваг керування водневими авто. Захід
проводився за рахунок загальноєвропейського проекту pan-European Hydrogen
Mobility Europe (H2ME) project. За кошти проєкту у Німеччині побудовано вже
32 водневі заправні станції, і до 2022 р.
планується довести їхню кількість до 49.
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Нині у США випробовується та використовується більш ніж половина світових
транспортних засобів на водневих паливних елементах. У країні 550 МВт електростанцій на паливних елементах та більше
8 тис. водневих заправок у 40 штатах.
Слід відзначити, що транспортування
по дорогах загального призначення такого легко запалювального та вибухового
газу само по собі небезпечне. В Університеті Ulster University у Північній Ірландії
вивчалися різні аспекти безпечного використання водню у транспортних засобах. Відзначалось, що механічна енергія
при розриві балону ємністю 171 л стиснутого до 350 бар водню на автомобілі
Honda Clarity еквівалентна вибуху 3 кг
тротилу. При розриві балону ємністю 88 л з
тиском водню 318 бар внаслідок пожежі утворювалася вогненна куля діаметром 28 м,
а машину відкидало на 22 м. При випадковому загорянні автомобіля, наприклад
у випадку ДТП, процес горіння протікає
настільки швидко, що шанси на спасіння
у пасажирів практично відсутні. За однакової вірогідності пожежі ризики для автомобілів на водні вищі, ніж у автомобілів,
що працюють на викопних паливах [7].
(Shentsov V. Introduction to hydrogen safety
e-laboratory and education. Presentation
at Naftogas of Ukraine. October 31, 2019.
P.62. (ulster.ac.uk)).
Низка пілотних «водневих» проєктів
здійснюється у металургійній галузі. Передбачається використання водню у процесах
прямого відновлення заліза з руди, для заміщення коксу у доменних печах та у нагрівальних печах. Шведська металургійна
компанія SSAB, енергетичний концерн
Vattenfall та гірничорудна компанія LKAB
виконують проєкт Hydrogen Breakthrough
Ironmaking Technology з виробництва чавуну без використання доменних печей.
Спочатку буде використовуватися водень,
отриманий з природного газу, а пізніше
з ВДЕ. Випробування триватимуть до
2024 р.
Німецькі компанії Dillinger Saarstahl
експериментують із воднем у доменних
печах. Водень вилучається з коксового
газу на установці вартістю 14 млн євро.
Зазначається, що подальше використання водню буде можливим за умови наяв-
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ності достатньої кількості водню в регіоні
на конкурентних засадах, оскільки зараз
вартість водню у десятки разів вища від
вартості природного газу. Роботи спонсоруються німецьким урядом. Шведські
компанії Ovako та Linde випробували нагрівання сталі перед прокаткою з використанням водню. Відзначається, що це не
вплинуло на якість металу.
Водночас міжнародна асоціація World
Steel Association висловлює сумніви щодо
глобального переходу на «зелену» сталь
до 2050 р. Проблема полягає у високій
вартості водню. Консалтингова компанія
Roland Berger оцінює вартість переходу на водень європейської металургії у
100 млрд євро. Раніше Європейська комісія оголосила про перегляд процедур надання фінансової допомоги з бюджету на
ці цілі.
Привабливим напрямом використання
водню є транспорт енергії по газопроводах як у чистому вигляді, так і особливо
у сумішах із природним газом. Оператори газотранспортних систем низки європейських країн – Німеччини, Нідерландів,
Швеції, Данії, Бельгії, Італії, Іспанії, Чехії і Швейцарії – презентували план зі
створення до 2030 р. інфраструктури
для забезпечення Європи чистим паливом. Одинадцять операторів систем названих країн (Enagás, Energinet, Fluxys
Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS,
OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas, Teréga)
та консалтингова компанія Guidehouse
вважають, що після створення інфраструктури починаючи з четвертої декади
сторіччя можна буде нарощувати споживання за рахунок імпорту палива з інших
країн. Вартість створення згаданої інфраструктури оцінюється в межах 27–64 млрд
євро. Будівництво нових газопроводів для
водню буде на 10–50% дорожче порівняно з газопроводами природного газу. Приблизно 75% існуючих магістралей буде
перепрофільовано під водневі потреби. В
інфраструктуру, що розглядається, включено продовження «Північного потоку-2»
– Eugal.
Україна не стоїть осторонь від проблем водневої енергетики. У липні 2020 р.
та Німеччина провели консультації з
питань водневої енергетики. Сторони
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домовилися про дослідження можливостей використання ГТС України для транспортування водню. Німецьким компаніям
Thyssenkrupp та Siemens презентовано
потенційні пілотні проєкти з водневої енергетики. Передбачається, що Німеччина
буде одним із найбільших ринків водневої
енергетики, а Україна може стати надійним постачальником водню.
Новинний
портал
http://www.
energyland.info/analitic-show-203754
під
назвою «Енергетика України повертає на
водневий шлях» 29.09.2020 р. інформує
про підписання меморандуму між НАЕК
«Енергоатом» та НАК «Нафтогаз України»
про взаєморозуміння та співробітництво
в галузі водневої енергетики до 2050 р.
Голова «Енергоатому» П. Котін зазначив,
що необхідність розвивати водневі технології визнана на рівні ЄС у декількох
документах: Європейській водневій стратегії, Європейській угоді від 11.12.2019 р.
та Паризькій угоді 2016 р. Він підкреслив,
що використання водню буде виправданим
тільки у разі його виробництва екологічно
чистою генерацією. В цьому сенсі атомна
генерація має переваги перед іншими завдяки екологічності та високій концентрації
потужності, що виробляється, і тому вона
стане основним джерелом чистого водню
для майбутнього ринку. Голова НАК «Нафтогаз України» А. Коболєв зазначив, що
українське виробництво водню в оглядній
перспективі може становити 40 ГВт. Використовуючи наявні можливості та збудувавши з іноземними партнерами нові
сховища, ми можемо досягнути цих цілей.
Він також звернув увагу на вигідне географічне становище України для постачання
водню у сусідні країни та Німеччину.
Технічно транспортування водню по
трубопроводах вважається цілком можливим [1]. Вище зазначалося про експлуатацію водневих газопроводів у хімічній, нафтохімічній та космічній галузях.
Протяжність цих газопроводів порівняно
невелика. На трубопровідне транспортування водню витрачається на 50% більше
енергії, ніж на транспортування природного газу. При переобладнанні газопроводів природного газу на транспортування
водню необхідно збільшити потужність
компресорних станцій у 2,5 раза та опти-

мізувати діаметр газопроводів для передачі однакової кількості енергії. Частіше
розглядаються питання про транспортування водню на далекі відстані у складі
газових сумішей. При цьому посилаються
на приклади довготривалого транспортування генераторного та коксового газу,
які містять у своєму складі до 60% водню. Слід однак зазначити, що газопроводи цих газів прокладаються на поверхні,
тому витоки водню практично непомітні
і не створюють небезпеки. Деякі автори
вважають, що транспортування енергії
у вигляді водню економічно більш вигідне, ніж її транспортування у вигляді
електричної енергії, і що втрати енергії
на шляху транспортування водню менші,
ніж під час транспортування електро
енергії [1].
Вивчення можливостей транспортування сумішей природного газу та
водню магістральними та розподільними газопроводами є актуальним і
для України. По-перше, з погляду завантаженості газотранспортної системи (ГТС) такими сумішами та їх
подальшого транспортування в країни ЄС (на півдні країни виробляється «зелений водень», далі системою
газорозподільних газопроводів суміш
подається в ГТС і далі за кордон).
По-друге, для забезпечення споживачів всередині країни, що дасть змогу
суттєво зменшити викиди, насамперед, вуглецю в атмосферу.
Вивчення проблеми транспортування
водню та його сумішей з природним газом
розподільними газовими мережами виконується в Україні з ініціативи РГК – регіональної газової компанії. Досліджується
також ефективність та екологічність використання сумішей у побутових газових
приладах – газових плитах та опалювальних котлах [8]. (На крок ближче до водню
в газових мережах. Економічна правда,
5.11.2020). Попередні результати випробування виділених для досліджень полігонів показали, що наявні мережі непридатні для транспортування 100%-ного водню.
За середнього тиску 0,4 МПа за перші
14 днів було втрачено 46% тиску. Типовими місцями витоків були різьбові та муфтові з’єднання із застосуванням сучасних
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ущільнюючих матеріалів, місця під’єднання датчиків тиску та регуляторів, а також
зварні шви, в тому числі і заводського виконання. Ділянки низького тиску, за попередніми даними, відповідають вимогам
герметичності, оскільки падіння тиску в
них не перевищує 0,1%/год. На часі випробування газопроводів на герметичність
при транспортуванні ними сумішей водню
з природним газом при концентраціях водню в межах 10–50%.
За збільшення вмісту водню у суміші
в межах 10–50% ККД газової плити збільшується порівняно з використанням природного газу на 2–3% і досягає максимуму
58%. За збільшення теплового навантаження плити у 2–2,5 раза ККД для всіх
палив зменшується до 35–47%, причому
падіння ККД для природного газу помітно
більше. ККД опалювального котла зменшується від 90–91% до 88% за збільшення концентрації водню у суміші до 50% у
межах навантаження 20–25 кВт. Концентрація СO та NOx у вихідних газах котла
при використанні сумішей суттєво зменшується [9]. (Б.С. Сорока. Дослідження
ефективності використання сумішей природного газу та водню при експлуатації
побутових приладів (газових плит, опалювальних котлів. Презентація доповіді.
6-й Міжнародний газовий форум. Київ,
27 жовтня 2020 р.)
Драйвером водневої енергетики та
переходу в майбутньому до водневої економіки є запобігання змінам клімату внаслідок глобального потепління. Більша
частина вчених пов’язує глобальне потепління з викидами в атмосферу двоокису
вуглецю у продуктах спалювання викопних
палив. Інша частина дотримується думки,
що причина змін полягає не у екрануванні
випромінювання Землі двоокисом вуглецю, а пояснюється явищами планетарного
масштабу. Це періодичне відхилення земної осі від умовного центрального положення, періодична зміна активності Сонця
та непередбачувана часта зміна напрямку
циркуляції повітряних мас. Пророблення вченими значної кількості даних про
роль різних атмосферних газів у планетарному парниковому ефекті привела до
таких цифр: пари води – 80%, малі газові складові атмосфери – метан, озон,
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фреони та інші – 10%, двоокис вуглецю –
10%. З цієї кількості двоокису на частку
антропогенного у загальному парниковому ефекті припадає всього 1%. З такими
поглядами можна погодитися, виходячи
хоча б з того, що концентрація водяної
пари в атмосфері вимірюється у г/м 3, на
три порядки більше, ніж діоксиду вуглецю,
концентрація якого вимірюється у мг/м 3.
Можна уявити, що з подібними поглядами американських вчених погодився американський уряд, внаслідок чого США
вийшли з Паризької угоди з клімату. Про
переважний вплив багатоатомних газів на
екранування Землі пишуть українські геологи НАН України та «Нафтогаз України»
[10]. Вони вказують на процеси глибинної вуглеводневої дегазації Землі, під час
яких через розріз земної кори проходять
величезні обсяги вуглеводнів на шляху в
гідросферу й атмосферу, і стверджують,
що «розмови про суттєвий антропогенний вплив на процеси формування парникових газів, а відповідно, і на глобальне
потепління на планеті є безпідставними».
Висловлюється думка, що «глобальне потепління внаслідок господарської діяльності людини є лише науковою гіпотезою,
яка суперечить відомим фактам із геології
й кліматології та є знаряддям галасливої
групи науковців і політиків». На проблематичність водневої енергетики звертають
увагу й автори роботи [4], які в одному з
висновків статті застерігають від втягування Росії у водневу енергетику, порівнюючи її зі втягуванням у виснажливу гонку озброєнь.
Висновки. Одним з основних трендів
світової енергетики є проблема водневої
енергетики. Низкою країн на рівні держав прийняті програми переходу до водневої енергетики та водневої економіки.
На виробництво електролітичного водню
витрачається більше енергії, ніж її можна отримати під час його використання.
Економічно виправданих технологій використання водню ще немає. При заміщенні природного газу воднем слід брати
до уваги його утричі нижчу теплотворну
спроможність. Такі властивості водню, як
широкі межі вибуховості, велика швидкість розповсюдження факелу, корозійна
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активність щодо багатьох металів вимагають прийняття спеціальних заходів під
час його транспортування, зберігання та
використання. Однією з перспективних
водневих технологій для України може
бути виробництво водню за рахунок використання атомної енергії та енергії відновлювальних джерел та його експорт у
складі сумішей із природним газом до європейських країн. Для надійного впровадження такої технології потрібні довготривалі випробування придатності матеріалів

газопроводів для транспортування сумішей. На проєкти з виробництва, транспортування, зберігання та використання водню, що виконуються у світі, витрачаються
значні кошти.
Проблеми розбудови «водневої
економіки» нині не є безальтернативними. Тільки скрупульозний аналіз та
цикли експериментальних досліджень
дозволять зробити загальний висновок щодо доцільності та економічної
ефективності обраного шляху.
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UA

Наведено результати досліджень по використанню водню у газорозподільних газових мережах України. Стисло описано суть досліджень, специфіку дослідних макетів, підготовку до проведення
випробувань та перші результати.
Ключові слова: водень, газорозподільні мережі, воднева енергетика

RU

Представлены результаты исследований по использованию водорода в газораспределительных сетях Украины. Кратко изложены
суть исследования, специфика исследовательских моделей, подготовка к испытаниям и первые результаты.
Ключевые слова: водород, газораспределительные сети, водородная энергетика.

EN

The results of research on the use of hydrogen in gas distribution
networks of Ukraine are presented. The essence of the research, the
specifics of the research sample, the preparation for the tests and the
first results are briefly described.
Key words: hydrogen, gas distribution networks, hydrogen energy

Проголошена Євросоюзом наприкінці
2019 р. програма Green Deal має на меті
перетворення Європи до 2050 р. на перший кліматично нейтральний континент
планети. Мається на увазі, що протягом
кількох десятиліть на Європейському континенті відбудеться повна декарбонізація
енергетики шляхом відмови від використання викопних енергоносіїв (вугілля, нафти і природного газу) і заміна їх на відновлювані джерела енергії. Україну включено
у перелік 12 майбутніх стратегічних або
ключових енергетичних партнерів Євросоюзу за цією амбіційною програмою й очіку-
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ється, що в майбутньому вона буде партнером із виробництва, транспортування та
зберігання на базі наявної інфраструктури
більш екологічних газів [1].
Єдиним газом, який би можливо було
використовувати як енергоносій і при цьому він би не містив вуглецю, є водень. Слід
зробити акцент на тому, що водень не можна розглядати як паливний ресурс, а лише
як проміжний енергоносій, який забезпечує передачу та акумулювання енергії від
відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) до
споживача [2]. Порівняно із транспортуванням електроенергії використання вод-
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ню для цієї потреби у газових мережах має
такі переваги [3]:
1. Газова інфраструктура здатна транспортувати енергію на великі відстані з
дуже низькими втратами (0,7% проти 2–6%
для електроенергії).
2. Паливний газ у існуючих мережах
може транспортувати дуже великі кількості
енергії за короткий проміжок часу (на порядок більші, ніж електричні мережі).
3. Газові мережі (ГМ) мають велику
гнучкість зі споживання енергії завдяки зміні тиску.
4. Газова інфраструктура має великі
міжсезонні сховища, що також дасть змогу
балансувати виробництво та споживання
енергії ВДЕ.
5. ГМ покривають значну частину Європи, міські та промислові райони, а їх розташування під землею не створює будь яких
незручностей і позитивно сприймається
громадськістю.
Оператори Європейських газових мереж уже певний час вивчають можливість
транспортування водню разом із природним газом по наявних ГМ. Робота, проведена французькими операторами газових
мереж [3], показує, що є можливість забезпечити транспортування значних обсягів
водню у складі газової суміші по газотранспортній системі з помірними витратами
на адаптацію наявної інфраструктури. Для
цього необхідно розробити комплекс рішень, які включають змішування, можливо,
метанування та розгортання кластерів із
виробництва та постачання водню в певних регіонах шляхом модернізації існуючого газового обладнання або створення
нових мереж.
У короткостроковій перспективі, на
думку операторів газових мереж Франції,
водень можна підмішувати у більшість мереж у кількості 6% об., за умови що у кінцевого споживача відсутні несумісні з воднем конструкції або технології. А до 2030
р. планується досягти 10% водню у газових
мережах із поступовим переходом виробників обладнання та кінцевих споживачів
на паливний газ з іншими характеристиками. І після цього досягти 20% водню у
паливному газі з паралельною зміною нормативної бази та погодженням її з європейським стандартом.

Серед українських компаній першою
почала дослідження у сфері водневої енергетики Регіональна газова компанія. На початку 2020 р. було розпочато підготовку до
масштабних заходів із дослідження впливу
водню на газові мережі, матеріали та супутнє обладнання.
Перші випробування було вирішено
провести на газорозподільних мережах.
Для цього на 5 полігонах РГК було змонтовано макети наявних мереж: ділянки
газопроводів зі встановленою на них газовою арматурою та обладнанням, які
повністю відповідають існуючим у регіоні
газовим мережам, включаючи ступінь зношеності та інші специфічні особливості.
Це навчально-випробувальні полігони АТ
«Житомиргаз», АТ «Волиньгаз», АТ «Дніпропетровськ газ», АТ Івано-Франківсьгаз»
та АТ «Харківгаз». Приклад такої дослідної
ділянки наведено на рис. 1.
Дослідні полігони мають ділянки як середнього, так і низького тиску, підземні та
надземні газопроводи, сталеві та пластикові труби різних діаметрів, фланцеві та
муфтові з'єднання, шарові крани, засувки,
регулятори тиску, лічильники, манометри,
датчики тиску та температури (рис. 2). На
газовій арматурі, яка була змонтована на
газопроводах, використовувалися сучасні
ущільнювальні матеріли – біконітові прокладки для фланцевих з'єднань та ущільнююча нитка Loctite для різьбових з'єднань.
Слід відзначити, що особливістю української газової інфраструктури є суттєва
зношеність обладнання та наявність у її
складі елементів, які не відповідають сучасним світовим стандартам на газопровідні мережі. Діють застарілі нормативи
на трубопровідну арматуру та роботу з
воднем. У зв’язку з цим було проведено
роботу з відповідними закордонними стандартами провідних промислових країн та
розроблено рекомендації з проведення досліджень із використанням водню та складання відповідних інструкцій та методичних документів. Довелося навіть провести
деякі зміни на дослідних макетах ГМ. Так,
було замінено засувки з сірого чавуну та
ковкого чавуну на іншу трубопровідну арматуру та арматуру з пласкими фланцями
на аналогічні з профільованим місцем під
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Рис. 1. Схема дослідного полігону АТ «Житомиргаз»
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Рис. 2. Фрагмент обладнання на дослідній ділянці

прокладку, від’єднано ділянки трубопроводів, суміжні з тими які проходять випробування, внесено зміни у розташування,
конструкцію трубопроводів безпеки та
продувних газопроводів, встановлено відсічні та скидні клапани для попередження
аварійної ситуації у разі підвищення тиску
у газопроводі вище від допустимого значення.
У процесі підготовки до проведення досліджень було придбано спеціалізовані стаціонарні та переносні газоаналізатори для
контролю за станом суміші у газопроводах
та пошуку витоків, придбано спеціальну індикаторну плівку для пошуку мікровитоків,
встановлено засоби для безперервного вимірювання та реєстрації тиску та температури у ділянках трубопроводів, розроблено
інструкції з виконання дослідницьких робіт.
Розраховані та заготовлені необхідні обсяги водню та продувного газу. Всі елементи,
розташовані на трубопроводах дослідного
макета, – газопровідна арматура, патрубки,
лічильники, регулятори тощо, – позначено
на місці розташування закріпленими нумерованими бірками.
Також проведено додаткові консультації
підготовленим обслуговуючим персоналом,
який буде працювати на макеті системи газопостачання, про особливості роботи з воднем, про можливість самозаймання його витоків із трубопроводу та небезпеку вибуху у
загазованих замкнених об’ємах. Проведено
відпрацювання дії в разі можливих аварійних ситуацій під час проведення досліджень.
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Дослідження трубопроводів провадиться за «Методикою випробувань герметичності макета системи
газопостачання з використанням газоводневих сумішей»,
спеціально розробленою для
цього проєкту «Івано-Франківським національним технічним університетом нафти
і газу».
На першому етапі дослідна ділянка газопроводу заповнювалася природним газом із
транспортної магістралі і здійснювалось її «опресування»
за існуючою методикою для
газопроводів природного газу.
Тобто провадилися роботи із забезпечення
герметичності на природному газі з контролем відсутності падіння тиску. Якщо на природному газі «умовна герметичність» була
забезпечена, переходили до випробувань
на водні.
Спочатку проводилася продувка ділянки газопроводу, що досліджується, інертним
газом азотом. За відсутності у продувному
газі кисню здійснювалося заповнення мережі воднем або газоводневими сумішами до
заданого тиску. Ділянки середнього тиску
заповнювалися до тиску 0,3 МПа, низького
тиску – 3,0 КПа. Після заповнення проводилося витримування заповненої ділянки
протягом 7 днів із безперервним контролем
та записом показників тиску і температури
у газопроводі. На кожному з дослідних полігонів таке дослідження повторювалося
3 рази. Під час витримування під тиском періодично або в разі необхідності проводився
огляд ділянки та вимірювання присутності
водню над поверхнею газопроводу з метою
виявлення місць витоків. Приділялася увага
також конструкціям, розташованим на рівні
газопроводів або вище на відстані ближче
ніж 3 метри, як таким, що можуть бути загазовані воднем у разі його витоків. Особлива
увага приділялася таким об’єктам на ділянках із підземними газопроводами, як колодязі, канали, труби, шафи, закриті навіси
та інші об’єкти, розташовані під землею, на
рівні землі та над землею, з метою попередження можливості їх заповнення витоками
водню.
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Рис. 3. Графік падіння тиску водню у дослідних макетах

Зараз на всіх 5 полігонах проведено випробування на водні та завершуються випробування суміші зі вмістом водню 50%.
Результати обробки записів приладів вимірювання тиску та температури і протоколів
досліджень свідчать про таке.
У середньому падіння тиску на дослідних
ділянках середнього тиску, які попередньо витримали «опресування» на природному газі,
при заповненні їх воднем становило від 0,24%
до 0,4% за годину і перевищувало допустиму для технологічних трубопроводів норму
у 2,5–4 рази (рис. 3). Таке суттєве падіння
тиску пов’язане зі складністю забезпечення
газощільності посудин із воднем через вкрай
малий розмір молекули цього газу. Незважаючи на це, у газопроводах низького тиску на
всіх полігонах падіння тиску було незначним і
становило в середньому 0,01% на годину.
Цікавим фактом є те, що в процесі випробувань на одному з полігонів на ділянці
середнього тиску було зафіксоване місце
витоку, де концентрація водню мала дуже
високе значення і наближалася до небезпечної межі. Тому місце витоку було ліквідоване
відповідно до методики з міркувань безпеки,
після чого дослідження було продовжено.
Подальші випробування на цьому полігоні

показали падіння тиску 0,09%, що відповідає мінімальним вимогам на герметичність.
Це свідчить про те, що навіть за наявної
інфраструктури та існуючих матеріалів можливо забезпечити падіння тиску у мережах
середнього тиску при заповнені їх воднем,
яке б відповідало нормам до технологічних
газопроводів <0,1% за годину. Звичайно, ця
величина втрати тиску не може задовольняти ні з економічної, ні з практичної точки
зору, і для вирішення цього питання потрібні
подальші роботи.
Аналіз зафіксованих місць витоків вказує
на напрями, за якими треба вирішувати питання із забезпечення відповідної герметичності газових мереж. Типовими зафіксованими
місцями витоків були зварні шви (рис. 4.),
різьбові та муфтові з’єднання (рис. 5).
Витоки на місцях зварних з’єднань хоч і
були незначними, але стали справжньою
несподіванкою для дослідників, оскільки
були зафіксовані навіть на швах заводського
виконання. Слід відзначити, що закордонні стандарти із трубопровідних систем для
транспортуванню водню містять інформацію, аналіз якої дає можливість передбачити
такі витоки. Аналогічних стандартів в Україні
не існує.
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Рис. 4. Місця витоків водню – зварні шви

Рис. 5. Місця витоків – різьбові та муфтові з’єднання

Отже, перші результати випробувань макетів газорозподільних українських газових
мереж на герметичність при заповненні їх
воднем показали їх невідповідність нормам
навіть для технологічних газопроводів. Водночас практика показує можливість боротьби з ними. Більшість отриманої інформації
потребує аналізу для подальшого пошуку
напрямів подолання незадовільної герметичності. Також потребує приведення у від-

повідність і нормативна база, оскільки вона
не відповідає сучасним світовим вимогам.
Організований РГК унікальний проєкт
із дослідження впливу водню та газоводневих сумішей на вітчизняну газорозподільчу
систему продовжується і, окрім суто технічних питань, пов’язаних із транспортуванням
водню, актуалізує необхідність підвищення
загального технічного рівня та ревізії нормативної бази у нафтогазовій галузі.
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UA

У проведеному дослідженні на основі відомої методики та численних експериментальних даних проведено розрахунок пробіт-функцій для оцінки ймовірностей проявлення факторів негативного впливу на споруди,
персонал та довкілля внаслідок вибуху водню та газоводневих сумішей
внаслідок розгерметизації трубопроводів. Виявлено критичні зони впливу
при аварії, досліджено вплив на вказані ймовірності маси водню та газоводневої суміші, фізичних параметрів суміші, відстані від центру вибуху,
перепаду тиску та величини його імпульсу. Проведено та проаналізовано
низку модельних та натурних розрахунків, визначено напрями подальших
досліджень.
Ключові слова: пробіт-функції, концентрація, перепад тиску у хвилі,
відстань до джерела аварії, імпульс тиску.

RU

В проведенном исследовании на основе известной методики и многочисленных экспериментальных данных проведен расчет пробит-функций для
оценки вероятностей проявления факторов негативного воздействия на
сооружения, персонал и окружающую среду в результате взрыва водорода и газоводородных смесей в результате разгерметизации трубопроводов. Выявлены критические зоны воздействия при аварии, исследовано
влияние на указанные вероятности массы водорода и газоводородной
смеси, физических параметров смеси, расстояния от центра взрыва, перепада давления и величины его импульса. Проведен и проанализирован
ряд модельных и натурных расчетов, определены направления дальнейших исследований.
Ключевые слова: пробит-функции, концентрация, перепад давления в
волне, расстояние до источника аварии, импульс давления.

EN

In the study, based on known methods and numerous experimental data, the
calculation of probit functions to assess the probabilities of negative factors on
buildings, personnel and the environment due to the explosion of hydrogen
and hydrogen mixtures due to depressurization of pipelines. Critical zones
of influence at accident are revealed, influence on the specified probabilities
of mass of hydrogen and hydrogen mixture, physical parameters of mixture,
distance from the center of explosion, pressure drop and size of its momentum
is investigated. A number of model and field calculations were carried out and
analyzed, directions of further researches were determined.
Key words: probit functions, concentration, pressure drop in wave, distance to
accident source, pressure pulse.

З метою оцінки загроз довкіллю та персоналу при можливих аварійних ситуаціях
на трубопроводах, що використовуються
для транспортування водню, проведено розрахунки згідно з методикою [1]. Всі розрахунки здійснено за вказаною методикою, тому

деякі розрахункові формули не приводяться
для уникнення повторень.
Сформулюємо початкові дані для розрахунків за методикою:
– тип палива – водень;
– агрегатний стан суміші – газова;
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– концентрация пального в суміші
сг кг/м3; – ця величина визначається на підставі експериментальних даних із відповідних підприємств, що займаються транспортуванням водню та газоводневих сумішей,
тому приймаються різні значення концентрації за характерною величиною 0,00935 кг/м3;
– стехіометрична концентрація водню
Сст кг/м3, визначається з довідкових джерел, приймається для розрахунків рівною
0,00345 кг/м3 ;
– маса палива, що міститься в хмарі,
Мг кг; аналізом експериментальних даних
встановлено, що для реальних досліджуваних систем маса становить 0,3–2,0 кг;
– питома теплота згорання палива qг =
4,64·107 Дж/кг;
– навколишній простір – відкритий (вид 4).
Згідно з [1] визначається ефективний
енергозапас, швидкість поширення полум’я,
за заданою відстанню до джерела розгерметизації визначається безрозмірна відстань,
двома способами визначаються значення
безрозмірного тиску та безрозмірного імпульсу фази стиску за залежностями, наведеними в указаній методиці. Остаточні значення безрозмірних тиску та імпульсу фази
стиску вибираються як мінімальні з тих, що
обчислюються двома способами. За заданими значеннями безрозмірних величин знаходяться фактичні величини надлишкового
тиску та імпульсу фази стиску в повітряній
ударній хвилі за заданої відстані від джерела та за заданої швидкості поширення ударної хвилі. За заданими значеннями величини надлишкового тиску та імпульсу фази
стиску в повітряній ударній хвилі визначають
пробіт-функції для кожної з шуканих ймовірностей, а саме:
1. Пробіт-функція [2] для визначення
ймовірності ушкоджень промислових споруд, за яких вони підлягають ремонту
(1)
Pr1 = 5 - 0,26lnV1.
Величина V1 обчислюється з урахуванням перепаду тиску в хвилі та імпульсу статистичного тиску:
(2)
V1 = (17500/ΔP)8,4 + (290/I)9,3 .
2. Пробіт-функція [2] для визначення
ймовірності ушкоджень промислових споруд, за яких ці споруди повинні бути знесені
(3)
Pr2 = 5 – 0,22 lnV2,
де
(4)
V2 = (40000/∆P)7,4 + (460/I)11,3.
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3. Пробіт-функція [2] для визначення
ймовірності ушкоджень у людей, які зумовлюють стан нокдауну та втрату керованості
внаслідок вибуху:
(5)
Pr3 = 5 – 5,74 lnV3,
де
(6)
V3 = 4,2/ +1,3/ .
Безрозмірний тиск та и безрозмірный імпульс задаються виразами:
(7)
= 1 + ∆P/P0 та = I/(P01/2 m1/3),
де m – маса тіла живого організму, кг.
4. Пробіт-функція для визначення ймовірності розриву барабанних перетинок визначається за перепадом тиску:
(8)
Pr4 = –12,6 + 1,524ln∆P.
5. Пробіт-функція для оцінки ймовірності
відкидання людей хвилею тиску визнача
ється за:
(9)
Pr5 = 5 – 2,44 lnV5,
де фактор V5 обчислюється за залежністю
(10)
V5 = 7,38·103/∆P+ 1,3·109/(∆PI).
У методиці наведено таблицю відповідності між значеннями пробіт-функції та
відповідними ймовірностями. Нижче наведено події, ймовірності яких підлягають визначенню. Можна зробити висновок про те,
що маси водню, характерні для досліджуваних процесів, не зумовлюють розвитку
небезпечних подій для персоналу на відстанях, більших за 5 метрів. У наведеній
інформації показано результати розрахунків, коли маса водню вибирається нехарактерною для досліджуваних процесів. Методика розрахунку вказаних ймовірностей за
заданими початковими умовами дає змогу
проводити розрахунки для довільних, проте реальних із практичної точки зору початкових даних.
Розрахунок № 1 для реального об’єкта:
Маса водню реальна = 1.10000 кг.
Відстань до джерела витоку = 4.00000 м.
pr1 = 4.815616 – ймовірність відновлюваного ураження споруд 42,5%.
pr2 = 3.663523 – ймовірність невідновлюваного руйнування 9%.
pr3 = -6.924383 – ймовірність втрати роботоздатності персоналом 0%.
pr4 = 4.659255 – ймовірність розриву барабанних перетинок 37%.
pr5 = -4.927281 – ймовірність знесення
людей ударною хвилею 0%.

НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Розрахунок № 2 для реального об’єкта
з більшою масою водню:
Маса водню можлива = 3.10000 кг.
Відстань до джерела витоку = 4.00000 м.
pr1 = 6.381165 – ймовірність відновлюваного ураження споруд 92%.
pr2 = 5.265769 – ймовірність невідновлюваного руйнування 61%.
pr3 = -4.670643 – ймовірність втрати роботоздатності персоналом 0%.
pr4 = 4.494216 – ймовірність розриву барабанних перетинок 31%.
pr5 = -3.61482 – ймовірність знесення
людей ударною хвилею 0%.
Розрахунок № 3 для модельної системи
з великою масою водню:
Маса водню модельна = 4.10000 кг.
Відстань до джерела витоку = 4.00000 м.
pr1 = 6.799193 – ймовірність відновлюваного ураження споруд 97%.
pr2 = 5.60148 – ймовірність невідновлюваного руйнування 73%.
pr3 = -4.281637 – ймовірність втрати роботоздатності персоналом 0%.
pr4 = 4.311336 – ймовірність розриву барабанних перетинок 24%.
pr5 = -3.483557 – ймовірність знесення
людей ударною хвилею 0%.
Розрахунок № 4 для більшої відстані
від джерела витоку:
Маса водню = 1.10000 кг.
Відстань до джерела = 5.00000 м.
pr1 = 4.340534 – ймовірність відновлюваного ураження споруд 25%.
pr2 = 3.175083 – ймовірність невідновлюваного руйнування 3,5%.
pr3 = -7.786729 – ймовірність втрати роботоздатності персоналом 0%.
pr4 = 4.567319 – ймовірність розриву барабанних перетинок 33%.
pr5 = -5.553217 – ймовірність знесення
людей ударною хвилею 0%.
ню:

Розрахунок № 5 для більшої маси вод-

Маса водню = 2.10000 кг.
Відстань до джерела = 5.00000 м.
pr1 = 5.320650 – ймовірність відновлюваного ураження споруд 63%.
pr2 = 4.182740 – ймовірність невідновлюваного руйнування 21%.

pr3 = -6.099724 – ймовірність втрати роботоздатності персоналом 0%.
pr4 = 4.657840 – ймовірність розриву барабанних перетинок 36%.
pr5 = -4.420779 – ймовірність знесення
людей ударною хвилею 0%.
Розрахунок № 6 модельного характеру
для великої маси водню:
Маса водню = 20.10000 кг.
Відстань до витоку = 10.00000 м.
pr1 = 7.264863 – ймовірність відновлюваного ураження споруд 98%.
pr2 = 6.035838 – ймовірність невідновлюваного руйнування 85%.
pr3 = -3.457492 – ймовірність втрати роботоздатності персоналом 0%.
pr4 = 4.664839 – ймовірність розриву барабанних перетинок 37%.
pr5 = -2.450030 – ймовірність знесення
людей ударною хвилею 0%.
Розрахунок № 7 для більшої відстані
від джерела:
Маса водню = 20.10000 кг.
Дистанція до джерела= 20.00000 м.
pr1 = 5.786379 – ймовірність відновлюваного ураження споруд 78%.
pr2 = 4.659868 – ймовірність невідновлюваного руйнування 36%.
pr3 = -5.658875 – ймовірність втрати роботоздатності персоналом 0%.
pr4 = 4.215079 – ймовірність розриву барабанних перетинок 22%.
pr5 = -4.660537 – ймовірність знесення
людей ударною хвилею 0%.
Розрахунок № 8 для нереальної маси
водню:
Маса водню = 120.10000 кг.
Відстань до джерела = 30.00000 м.
pr1 = 7.582891 – ймовірність відновлюваного ураження споруд 99,5%.
pr2 = 5.894303 – ймовірність невідновлюваного руйнування 81%.
pr3 = -3.311336 – ймовірність втрати роботоздатності персоналом 0%.
pr4 = 4.396508 – ймовірність розриву барабанних перетинок 27%.
pr5 = -2.509571 – ймовірність знесення
людей ударною хвилею 0%.
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Висновки
Розроблено програмний комплекс для
реалізації методики [1], проведено низку
модельних та натурних розрахунків. Методика готова до реалізації на зацікавлених
підприємствах.
На основі проведених розрахунків пробіт-функцій з метою визначення ймовірностей факторів негативного впливу на
персонал, промислові споруди та довкілля
можна зробити висновок про те, що реальні маси водню, що транспортуються, у разі
виникнення аварійних ситуацій не можуть
зумовити катастрофічні руйнування споруд
поблизу трубопроводів або спричинити ка-

тастрофічні наслідки для здоров’я людей.
Для реальних значень мас водню 1–2 кг
відстань 5 м може вважатися безпечною з
погляду впливу на самопочуття людей, при
цьому залежно від маси можуть із відносно
великою ймовірністю проявлятися фактори
впливу на стан будівель та можуть фіксуватися фактори негативного шумового впливу.
Подальші дослідження можуть бути
пов’язані зі збором банку даних про реальні
значення концентрацій водню у продуктах,
що транспортуються, даних про стехіометричні концентрації, даних про просторове
розташування об’єктів та інших параметрів
речовин і будівель у зоні трубопроводів.
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Проблеми цілісності трубопроводів
при транспортуванні водню
газорозподільною мережею
с Григорій Никифорчин
д-р техн. наук,
провідний науковий співробітник відділу діагностики
корозійно-водневої деградації матеріалів (№ 3)
Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН
України

UA

Проаналізовано ризики порушення цілісності сталевих трубопроводів
газорозподільних мереж при транспортуванні ними сумішей природного газу з воднем, пов’язані з проявом водневої крихкості металу. Взято
до уваги два механізми наводнювання металу з боку внутрішньої поверхні труби, в результаті електрохімічної корозії через наявність у газі
вологи та дисоціації молекулярного водню. Виділено розсіяну в об’ємі
стінки труби експлуатаційну мікропошкодженість як головний чинник
прояву водневої крихкості металу та порушення цілісності труби. Порівняно чутливість певних фізико-механічних властивостей трубних
сталей до їх водневої деградації. Розглянуто низку технологічних рішень, які повинні супроводжувати експериментальні дослідження роботоздатності труб.
Ключові слова: газорозподільча мережа, транспортування водню,
воднева крихкість, мікропошкодженість в об’ємі стінки труби.

RU

Проанализирован риск нарушения целостности стальных трубопроводов газораспределительных сетей при транспортировании ими
смесей природного газа с водородом, связанный с проявлением водородной хрупкости металла. Приняты во внимание два механизма
наводороживания металла, со стороны внутренней поверхности труб
в результате электрохимической коррозии из-за присутствия в газе
влаги и диссоциации молекулярного водорода. Выделена рассеянная
в объеме стенки трубы эксплуатационная микроповреждаемость гак
главный фактор проявления водородной хрупкости металла и нарушения целостности трубы. Проведено сравнение чувствительности
определенных физико-механических свойств трубных сталей к их
водородной деградации. Рассмотрен ряд технологических решений,
которые должны сопровождать экспериментальные исследования работоспособности труб.
Ключевые слова: газораспределительная сеть, транспортировка
водорода, водородная хрупкость, микроповреждаемость в объеме
стенки трубы.

EN

A risk of integrity loss of steel pipes of the gas distribution network has been
analyzed for a case of mixture transportation of natural gas with hydrogen
which is concerned with hydrogen embrittlement in steel. Two mechanisms
of steel hydrogenation from the pipe internal surface are taken into account,
namely, as a result of electrochemical corrosion due to a presence of
moisture in the transported gas, and molecular hydrogen dissociation.
Microdamage dissipated in the bulk of the pipe wall is distinguished as
the main factor of hydrogen embrittlement manifestation and the loss of its
structural integrity. A sensitivity of certain physico-mechanical properties of
pipe steels to their hydrogen degradation is compared. Some technological
solutions are considered which should accompany experimental research
on the assessment of the pipe serviceability.
Key words: gas distribution network, hydrogen transportation, hydrogen
embrittlement, in-bulk microdamage in the pipe wall.
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Вступ. Реалізація перспектив транспортування газорозподільними мережами сумішей водню з природним газом загострює
проблему порушення цілісності сталевих
труб через загальновідомий негативний
вплив водню на механічні властивості сталей. Найважливіше в цьому – зниження воднем опору крихкому руйнуванню (воднева
крихкість), яке часто відповідальне за важко
прогнозоване низькоенергоємне руйнування металу. З іншого боку, тривала експлуатація газопроводів знижує фізико-механічні
властивості сталей [1–3], найінтенсивніше
саме їх опір крихкому руйнуванню. Відповідно зростає ризик порушення цілісності експлуатаційно деградованих труб при їх можливому наводнюванні з боку внутрішньої
поверхні. У цій статті на основі раніше проведених досліджень корозійно-водневої деградації сталей магістральних газопроводів
розглянуто комплекс науково-технічних проблем, пов’язаних із порушенням цілісності
трубопроводів через можливий негативний
вплив транспортованої газоводневої суміші
на опір руйнуванню трубних сталей газорозподільних мереж.
Джерела наводнювання стінки труби з
боку внутрішньої поверхні. Труба газопроводу може наводнюватися з боку внутрішньої
поверхні через електрохімічну корозію сталі
з конденсованою вологою з утворенням водню [4], тому транспортований природний газ
не слід розглядати як неагресивний з огляду
на його вплив на стан металу. Більша частина утвореного під час корозії водню у молекулярному стані виходить у транспортовану

суміш, а менша в атомарному абсорбується
металом [5]. Оскільки конденсація вологи
на поверхні труби є умовою корозії, то вважається [6], що труби надземної частини
трубопроводу схильніші до наводнювання з
боку внутрішньої поверхні через кліматичні
зміни температури. Цей чинник слід брати
до уваги і при транспортуванні трубопроводом газоводневої суміші. Для зменшення
ймовірності наводнювання стінки труби слід,
очевидно, переглянути нормативні документи щодо допустимої вологості газоводневої
суміші у бік її зменшення, а також жорсткіше
контролювати практичне дотримання таких
вимог.
На даному етапі досліджень цієї проблеми невідомо, чи присутність газоподібного
водню в трубі впливатиме на ступінь її наводнювання в результаті електрохімічної корозії.
Теоретично це можливо, оскільки рівновага
між складниками водню, які абсорбуються
металом або виходять у транспортну суміш,
повинна зсуватися у бік інтенсифікації першого чинника. У цьому разі роль електрохімічної корозії як джерела наводнювання зростатиме.
Інше джерело наводнювання – у самому
газоподібному водні. Однак молекулярний
водень повинен спочатку адсорбуватися на
поверхні труби, дисоціювати до атомарного
стану, і лише тоді можлива його абсорбція
металом. Цей процес полегшений на вільній
від бар’єрних поверхневих плівок поверхні.
Внутрішня поверхня труб покрита такими
плівками, однак вони можуть руйнуватися
прикладеними напруженнями, оголюючи
Зовнішня поверхня

Корозія

Внутрішня поверхня

Рис. 1. Схематичне зображення процесу наводнювання стінки труби з боку внутрішньої поверхні та його ролі
у розвитку розсіяної в об’ємі стінки труби мікропошкодженості
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«свіжоутворену» поверхню, і, таким чином,
створювати умови для дисоціації молекулярного водню. Особливо небезпечне у цьому плані циклічне навантаження труб.
Абсорбований металом атомарний
водень, незалежно від джерела наводнювання, завдяки своїй високій рухливості
дифундує вглиб стінки труби у напрямі до
зовнішньої поверхні. Цьому сприяє і градієнт напружень по товщині труби від внутрішнього в ній тиску газоводневої суміші.
Водень у такому стані полегшує крихке мікроруйнування сталей за певними механізмами водневої крихкості [7]. З іншого боку,
атомарний водень може рекомбінувати у
мікродефектах до молекулярного стану,
створювати в них значні тиски і, відповідно, спричиняти напруження в околі дефектів, сумірні з напруженнями від тиску газу в
трубі. Звідси комбінація високих напружень
в околі мікродефектів (від тиску молекулярного водню) у матеріалі, наводненому
атомарним воднем, створює умови для розвитку пошкодженості за механізмами водневого розтріскування. Тому важливо розрізняти стан водню у металі.
Зазначимо, що процес рекомбінації водню у трубних сталях є причиною і макророзшарування, часто обширного, всередині
стінки труби. Це типово для промислових
труб, які транспортують неочищений від на-

Відносна зміна KCV, J0, J0,2

воднювальних домішок продукт, однак останнім часом почастішали випадки такого
типу макроруйнування і в трубах магістральних трубопроводів [8], що пов'язують з їх експлуатаційною деградацією.
Чутливість фізико-механічних властивостей до експлуатаційної деградації
трубних сталей. Оскільки тривала експлуатація найінтенсивніше знижує з механічних
властивостей опір крихкому руйнуванню, то
його характеристики найчутливіші щодо оцінювання експлуатаційної деградації трубних
сталей. Характеристики пластичності менш
чутливі, до того ж можуть неоднозначно змінюватися з часом експлуатації [9]. На рис. 2
наведено дані з відносної зміни з часом експлуатації Ʈ ударної в’язкості зразків Шарпі
KCV, статичної тріщиностійкості (в’язкості
руйнування), визначеної методом J-інтеграла за стартом втомної тріщини J0 та приростом 0,2 мм J0,2 [10] для сталей 17Г1С та API
X52, які є аналогами.
Показано, що характеристика KCV може
знизитися втричі (відносна зміна ~ 0,3), вона
достатньо чутлива, і її найчастіше використовують для оцінювання експлуатаційної
деградації сталей, до того ж випробування
на ударну в’язкість зазначають у відповідних
нормативних документах. Тріщиностійкість
низькоміцних трубних сталей некоректно
визначати з використанням підходів лінійної механіки руйнування, тому
застосовують, як правило,
складний метод J-інтеграла,
який допускає під час експе1.0
риментів значні пластичні деформації у вершині наперед
0.8
наведеної втомної тріщини.
Виявилося, що показники J-інтеграла значно чутливіші для
0.6
оцінювання експлуатаційної
деградації сталей, ніж ударна
0.4
в’язкість, особливо за приростом тріщини 0,2 мм (характеристика J0,2 може зменшитися
0.2
на порядок).
Експлуатаційна пошкод0
женість як головний чинник
0
10
20
30
40
50
60
негативного впливу водню
на цілісність труб. ЗазнаТривалість експлуатації Ʈ, роки
чене істотне експлуатаційне зниження опору крихкому
Рис. 2. Відносна зміна показників опору крихкому руйнуванню сталей
руйнуванню трубних сталей
17Г1С та API X52 з часом їх експлуатації
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а

б

Рис. 3. Макрозлам після 40 (а) та мікрозлам після 30 (б) років експлуатації на магістральному газопроводі,
отримані випробуваннями зразків сталі 17Г1C на ударну в’язкість

зумовлене інтенсивним розвитком у металі розсіяної в об’ємі стінки труби мікропошкодженості. На рис. 3, а наведено такий
приклад: макрозламу зразка 40 років експлуатованої сталі після його випробувань
на ударну в’язкість властиві ланцюжки пор у
напрямі вальцювання листового прокату. Їх
округлість дає підстави припустити, що дефекти сформувалися в результаті високого
тиску в них молекулярного водню.
З урахуванням чинника мікропошкодженості запропонована двостадійність експлуПараметр

атаційної деградації трубних сталей (рис. 4)
[11]: деформаційного старіння та розвитку
розсіяної пошкодженості. Кожній зі стадій
властиві певні особливості зміни механічних властивостей. Під час стадії І деформаційного старіння підвищуються міцність і
твердість металу за відповідного зниження
характеристик пластичності та опору крихкому руйнуванню. За стадії ІІ із характеристик
пластичності слід віддавати перевагу відносному звуженню ψ, оскільки розкриття множинних мікродефектів під час навантаження
буде нівелювати фізично зумовлене зниження, а то й підвищувати
σ0,2, σв, HV (HB)
рівень відносного видовження δ [9]. З цієї ж
причини можуть знижуватися міцність і твердість матеріалу.
Для труб, виготовлених
із вальцьоδ
ваного прокату, пошкодженість полягає
в основному у мікроKCV, ψ, KIc (JIc )
KCV
розшаруванні (рис. 3,
б) вздовж витягнутих
KIc (JIc )
волокон структури та
неметалевих включень
I
IIа
IIб
[12], і це формує від~ 20
~ 40
повідну спрямованість
дефектів розшаруванЧас експлуатації, роки
ня. Якщо ж площина
руйнування перетинає
Рис. 4. Схема двостадійної деградації сталей: стадія I – деформаційне старіншарувату ферит-перня; стадія II включає підстадії IIа розорієнтованої пошкодженості і IIб орієнтації
пошкоджень у напрямі вальцювання
літну
структуру
та
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Рис. 5. Профіль руйнування повздовжнього зразка
Шарпі 30 років експлуатованої газопровідної сталі
АPI Х52

витягнені мікродефекти (рис. 5), це може
певною мірою нівелювати зниження ударної
в’язкості внаслідок експлуатації, а подекуди
навіть підвищувати її. Така схема руйнування реалізується за випробувань повздовжніх
до осі труби зразків, тому важливо експериментувати також із поперечними зразками,
для яких площина руйнування паралельна
волокнам текстури. Схематично особлива
роль пошкодженості у трубі з вальцьованого
прокату відображена на рис. 4 у поділі стадії ІІ на підстадії ІІа та IIб (для повздовжніх
зразків).
Зазначимо обмеженість чинних нормативних документів на механічні властивості
трубних сталей, зокрема, опору крихкому
руйнуванню за оцінками ударної в’язкості,
стосовно тривало експлуатованого металу,
для якого розсіяна мікропошкодженість є
найважливішим чинником деградації його

стану. Так, у них допускається зниження
ударної в’язкості до регламентованого нижнього рівня, незалежно від того, чи він стосується вихідного, чи експлуатованого стану
металу. Однак у першому випадку він буде
зумовлений структурно-металургійним чинником, а в другому – інтенсивною мікропошкодженістю. Водночас чутливість сталі до
водневої крихкості у другому випадку буде
вищою [13], а це означає доцільність диференціації нормування рівня ударної в’язкості
для вихідного та експлуатованого станів сталей трубопроводів транспортування газоводневої суміші у бік жорсткішого підходу у
другому випадку.
Особливості експериментальних досліджень впливу газоводневої суміші
на руйнування трубних сталей. Об’єктом
досліджень повинні бути сталі як у вихідному (труб резерву), так і в експлуатованому
станах. Лабораторні дослідження мають
опиратися на такі експериментальні методики, які дають можливість визначати опір не
тільки крихкому руйнуванню металу (ударна
в’язкість, тріщиностійкість тощо), але і водневому розтріскуванню (чутливість сталей
до водневої крихкості). Чутливість сталей
до дії водню можна досліджувати і за електролітичного наводнювання зразків у лабораторних умовах, однак принципово важливо наблизитися до експлуатаційних умов
наводнювання. Це реалізується витримуванням певний час у польових умовах у газопровідних трубах зразків-свідків під навантаженням з наступним їх випробуванням. Слід
унеможливити також десорбцію атомарного
водню з металу при транспортуванні зразків
від польових полігонів до експериментальних лабораторій, найпростіше це зробити
поміщенням зразків у контейнери з рідким
азотом. Супровід таких досліджень методиками визначення концентрації водню у металі та детального мікрофрактографічного
аналізу істотно сприяє виясненню поведінки
водню у металі та його чутливості до водневої крихкості.
Висновки
1. Метал трубопроводу транспортування газоводневої суміші може наводнюватися
атомарним воднем з боку внутрішньої поверхні труби через електрохімічну корозію
сталі з конденсованою вологою та дисоціа-
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цію молекулярного водню на свіжоутвореній
поверхні. Негативний вплив на механічну
поведінку сталей зумовлює водень як в атомарному стані, так і після рекомбінації в дефектах до молекулярного стану.
2. Експлуатаційна деградація трубних
сталей найінтенсивніше знижує з механічних властивостей характеристики опору
крихкому руйнуванню, при цьому показники
статичної тріщиностійкості (в’язкості руйнування) чутливіші для оцінювання експлуатаційної деградації сталей, ніж ударна в’язкість.
3. Розсіяна в об’ємі стінки труби експлуатаційна пошкодженість є головним чинником, з одного боку, зниження опору крихкому
руйнуванню сталей, а з іншого – підвищення їх чутливості до водневої крихкості. Для
трубопроводів транспортування газоводневої суміші доцільно диференціювати норму-

вання рівня ударної в’язкості для вихідного
та експлуатованого станів сталей у бік жорсткішого підходу у другому випадку.
4. Основні особливості експериментальних досліджень впливу газоводневої суміші
на руйнування трубних сталей: порівняння
вихідного та експлуатованого станів металу;
визначення характеристик опору як крихкому руйнуванню металу, так і водневому
розтріскуванню; поєднання досліджень чутливості сталей до дії водню за електролітичного наводнювання зразків у лабораторних
умовах та після витримування у польових
умовах в газопровідних трубах зразків-свідків під навантаженням, унеможлививши
десорбцію атомарного водню з металу при
транспортуванні зразків від полігону до лабораторії; супровід досліджень визначенням
концентрації водню у металі та детальним
мікрофрактографічним аналізом.
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