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Загальні дані для довідки. 

Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних 

мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. 

 
Мал.1. Газотранспортна система України. 

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. 

Природний газ надходить на Україну 22 магістральними газопроводами («Союз», 

«Прогрес», «Уренгой - Помари - Ужгород» та ін.), а виходить за межі України - по 15. 

Протяжність газопроводів - 37,1тис. км в однонитковому обчисленні, в тому числі 14тис. 

км - трубопроводи найбільшого діаметра (1020-1420 мм), 72 компресійні станції 

загальною потужністю 5 405МВт.  

Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд куб. м, на кордоні 

України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою - 178,5 млрд куб. м, у тому числі з 

країнами ЄС – 142,5млрд. куб. м. 

Розподільні мережі України мають довжину - 246,1тис. км. 

Система станцій та підземних сховищ газу (ПСГ) об'єднує 72 компресійні станції (122 

компресорних цехи) і 13 підземних сховищ з найбільшим в Європі після Росії активним 

обсягом газу - більше 32 млрд куб. м або 21,3% від загальноєвропейської активної 

ємності. Мережа підземного зберігання газу включає чотири комплекси: 

Західноукраїнський (Передкарпатський), Київський, Донецький і Південноукраїнський. 

Облік природного газу на газовимірювальних і газорозподільних станціях 

«Газовимірювальна Станція» (ГІС) - станція, на якій проводиться вимірювання кількості 

та визначення якості переданого природного газу. 

Облік надходить на Україну газу здійснюється на дев'яти газовимірювальних станціях 

(ГВС) і двох пунктах вимірювання газу: дві ГВС на території Білорусі, решта - в РФ. 

1. Суджа (Курська обл.) 

2. Валуйки. 

3. Писарівка. 



4. Сохрановка (Ростовська обл.) 

Облік транспортованого за межі України газу здійснюється на десяти прикордонних ГВС. 

З них дев'ять перебувають на території України і одна в РФ. 

За однією ГІС на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Росією, дві ГІС - на 

кордоні з Румунією («Орловка»), три - з Молдовою («Гребеники»). 

1. «Берегове». 

2. «Гребеники» (на кордоні з Молдовою). 

3. «Дроздовичі». 

4. «Орловка» (Одеська обл.). 

5. «Теково». 

6. «Ужгород». 

Газ власного видобування, після обробки, потрапляє в ГТС України через ГВС, ПРГ і 

ГРС: 68 станцій ДК «Укргазвидобування», 13 станцій ВАТ «Укрнафта» і безпосередньо 

споживачам через 177 газорозподільних станцій (ГРС). Передача газу з газотранспортної 

системи в газорозподільну мережу відбувається на 1416 ГРС. 

Лінійні газокомпресорні станції магістральних газопроводів призначені для підвищення в 

них робочого тиску, що знижується при транспортуванні газу і відборі його споживачами. 

Газокомпресорні станції встановлюють через кожних 90-150 км. Діапазон робочих 

параметрів газокомпресорної станції: міра стискування 1,2 … 1,7, робочий тиск 5,5 … 

8МПа, потужність 3 … 75МВт, добова продуктивність 5 … 100млн. м³.  

Одинична потужність блоково-контейнерних газоперекачуючих агрегатів з авіаприводом 

від 6,3 до 16 МВт. Для агрегатів цього типу, лінійних газокомпресорних станцій великої 

потужності, розроблені повнонапірні (з мірою стискування 1,5-1,7) нагнітачі з корпусами 

кульового і барельного типів з приводом від газотурбінної установки потужністю 6,3-16 

МВт. 
Газокомпресорні станції (з газомотокомпрессорами) використовуються з 1943р. 

Газокомпресорні станції з відцентровими нагнітачами з електро- і газотурбінними 

приводами застосовують з 1958р, з авіаприводом — з 1974р.  

За кордоном поширені в основному газокомпресорні станції з авіаприводом і 

стаціонарною вільною турбіною. 

На магістральних газопроводах "Укртрансгаз" - 110 компресорних цехів на 72 

компресорні станції, на яких встановлено 702 газоперекачувальних агрегати широкого 

спектру одиничної потужності - від 4 до 25 МВт - з різними типами приводних двигунів. 

Зокрема, газотурбінних - 448 од. (63%), електроприводних - 158 од. (23%), 

газомотокомпресорних - 96 од. (14%). 

 

Газокомпресорна станція. 

 
Мал.2. Загальний вигляд компресорної станції. 

Газокомпресорна станція — комплекс устаткування і споруд для підвищення тиску 

природного газу при його транспортуванні і зберіганні. Основний елемент 

газокомпресорної станції — газоперекачуючий агрегат. Загальний вигляд наведений на 

малюнку внизу. 



 
Мал.3. Газоперекачувальний агрегат блочного типу. 

1 – вхідна повітроочищувальна установка; 2 – масляні радіатори; 3 – газовий двигун 

(турбіна); 4 – випускне обладнання з шумоглушником; 5 – нагнітач природного газу; 6 – 

маслобак агрегату; 7 – фундаментна металева рама агрегату; 8 -  силова турбіна агрегату; 

9 – підмоторна рама газового двигуна. 

Отож, для транспортування газу на території України збудовані газоперекачувальні 

станції в більшості з яких  встановлені компресори з двигунами на основі газових турбін 

(63%).  

Відомі газоперекачуючі агрегати з газотурбінним приводним двигуном авіаційного типу 

або суднового типу, розміщені в контейнерах, об'єднаних в блоки повної заводської 

готовності. З таких блоків комплектують компресорні станції, на газопроводах, 

зістиковуючи контейнери в необхідній послідовності. Такі блоки легко демонтуються для 

відправки їх на ремонт.  

  
Мал.4. Загальний вигляд ДР59Л на платформі. 

 



Газотурбінний двигун газоперекачувального агрегату. 

Для транспортування газу його необхідно «проштовхувати» в газопроводі, тобто,  

необхідно забезпечувати робочий тиск 5,5 … 8МПа. Для цього на окремих ділянках 

встановлені компресори (нагнітачі), що дозволяють зберігати відповідний тиск по всій 

довжині ділянки, як і в газопроводі в цілому. Така потреба виникає і при відборі газу з 

магістралі, чим він більший, тим більший забезпечується тиск на даній ділянці. 

Для приведення компресора в дію використовуються газотранспортні двигуни (ГТД). 

Використання для ГТД в якості палива транспортного газу виключає залежність від 

зовнішніх постачальників енергії і не вимагає великих капітальних вкладень на 

будівництво ліній електропередачі. Так для ГПА типу ГПА-10(-01) використовується 

двигун ДР59Л виробництва заводу «Констар» м. Кривий Ріг який працює на 

технологічному газі. 

 
Мал.5. Загальний вигляд двигуна ДР59Л для ГПА-10(-01). 

Технічні дані. 

Тип приводного двигуна ДР59Л (Л1) 

Номінальна потужністьь в нормальних умовах, МВт 10,4 

Коефіцієнт корисної дії в нормальних умовах, % не менше 28,5 

Температура газу на виході з двигуна, oC 325 … 350 

Повний середній ресурс приводного двигуна, часів 85 000 

Повний середній ресурс приводного двигуна з моддоробками, часів до 100 000 

Тип палива природній газ 

Номінальний тиск паливного газу, МПа 2,5 

Двигун має модернізовані варіанти. ПАТ "Констар" представляє газотурбінний двигун 

ГТД-10В в номінації інноваційні розробки у сфері нафтогазової промисловості. 

Тож, як працює сама система прокачки газу? 

Відцентровий нагнітач є колесом лопатки, розташованим в спіральному корпусі. При 

обертанні колеса газ, що поступив в центр його відкидається убік. Рухаючись по каналах 

між лопатками колеса, що обертає, газ від дії відцентрової сили збільшує свою швидкість і 

стискується. Нагнітальний патрубок розташований в нижній частині корпусу нагнітача 

(равлики) і направлений горизонтально вліво, якщо дивитися на нагнітач з боку 

всмоктування. Нагнітач встановлений на чавунній фундаментної рамі і закріплений 

нерухомо. Працює нагнітач наступним чином: газ під тиском 4,5 МПа надходить через 

всмоктуючий газопровід до робочого колеса нагнітача. При обертанні робочого колеса 

відбувається процес стиснення газу до 5,1 ... 5,5…8,0МПа і подача його через 

нагнітальний патрубок в нагнітальний газопровід.  



Між нагнітачем і електродвигуном на фундаменті встановлюється редуктор і 

призначається для передачі потужності до 4300кВт при частоті обертання ведучого вала 

колеса редуктора 500-¹ (n ≥ 3000) оборотів в хвилину. Редуктор має передавальне число  

i = 8000:3000. Напрямок обертання колеса редуктора за годинниковою стрілкою, якщо 

дивитися на муфту з боку електродвигуна. Вал ведучого колеса редуктора з'єднується з 

валом електродвигуна зубчастою муфтою. З протилежного боку вала колеса редуктора до 

нього приєднується, через кулачкову муфту, провідна шестерня головного насоса 

(компресора). 

Переваги газотурбінних двигунів (ГТД). 

Газотурбінні двигуни (внутрішнього згоряння) порівняно з поршневими мають значні 

технічні та експлуатаційні переваги, основними з яких є: 

- більш високі питома потужність (відношення потужності до маси двигуна); 

- сприятливе зміна крутного моменту двигуна залежно від частоти обертання валу двигуна 

(крутний момент зростає применшення частоти обертання); 

- можливість використання більш простої, надійної і дешевої трансмісії; 

- кращий запуск в умовах низьких температур навколишнього повітря; 

- можливість використання дешевших палив і практичне відсутність витрати масла; 

- значно меншу кількість деталей двигуна; 

- практична відсутність вібрацій і крутильних коливань; 

- низька токсичність відпрацьованих газів; 

- мала трудомісткість і вартість технічного обслуговування. 

Але, як і більшість двигунів, для запуску їм необхідно забезпечити попередню розкрутку. 

Відомо, що для цього використовуються спеціальні механізми  - стартери (пускачі). 

Газову турбіну можна розкрутити, подавши газ з магістралі. В цьому випадку пускач 

працює як звичайний пневматичний двигун.  Щоб турбіна почала працювати як двигун, 

використовуючи газ, необхідно забезпечити певний цикл запуску, при якому здійснюється 

наповнення камери згоряння турбінного двигуна газом, його підпал та підтримка процесу 

горіння. Звичайно це дуже примітивний опис самого процесу запуску такого двигуна, але 

він допомагає загалу зрозуміти сам процес. 



  
Мал.6. Загальний вигляд САУ ГПА з ГТД та системою подачі газу. 

Як видно з малюнка, пусковий газ подається до т. з. пускача - СтВ, який через зубчасте 

колесо (зубчаста муфта) з’єднується з турбіною. Цей цикл називається «з’єднання». Його 

тривалість залежить від стану зубчастого колеса та тиску пускового газу. 

Після з’єднання триває цикл «прокрутка». При цьому продувається камера згоряння та 

підготовлюється процес до переходу в режим «розгону» турбіни. Тривалість прокрутки 

залежить від стану камери згоряння та стану газової апаратури. 

Коли система автоматичного управління (САУ) визначиться, або ж оператор визнає за 

необхідне, то турбіна переходить в режим «розгону». Швидкість обертання збільшується і 

при її досягнені певних обертів подається команда на запалювання газу в камері. При 

перших же спалахах газу швидкість турбіни дещо зменшується, але підтримується 

пускачем. Коли процес горіння стабілізується то пускач від’єднується від двигуна турбіни 

і двигун залишається працювати самостійно. Нижче на малюнку, наведена система 

підтримки процесу горіння газу в камері двигуна «Газ-Повітря». 



 
Мал.7. САУ. Повітряне забезпечення двигуна. 

Температура газу сягає 350ºС і, звичайно, що корпус двигуна, як і самого компресора, 

нагрівається і його необхідно охолоджувати, тобто відводити зайве тепло, та 

забезпечувати змащення підшипникових вузлів ГТД та нагнітача. В системах ГПА 

використовується система рідкого змащення, тобто, масло, яке під тиском подається до 

цих вузлів, відводиться від них, охолоджується та знову подається в робочі зони. 

  
Мал.8. САУ. Гідросистема змащення двигуна та нагнітача. 

 
Мал.9. Маслосистема та її розташування. Охолоджувачі. 

 



Електричний стартер для запуску ГТД стендових випробувань заводу «Констар». 

ПАТ "Констар" є серійним виробником газотурбінного двигуна ГТД-10В. У контексті 

концепції ГТД-10В фахівцями заводу разом з фахівцями ООО «СВ Альтера» впроваджена 

система запуску ГТД електростартером, який дозволяє повністю виключити витрати 

природного газу для роботи використаного в даному випадку пускового пристрою 

(розширювальна пускова турбіна). 

Для впровадження електростартера ГПА-10, відділом головного конструктора  

ПАТ "Констар", в співпраці з інститутом газу в 2006р., було розроблено рішення з 

використанням існуючого редуктора і встановленням серводвигуна німецької фірми Лензе 

потужністю 90кВт, 380В, 6000об/хв. 

 
Мал.10. Загальний вигляд серводвигуна фірми Лензе. 

Відомо, що серводвигуни мають максимальний момент при нульовому завданні, який 

практично не змінний до максимальних обертів. Двигун повинен розганятися більш ніж 

3000 обертів на хвилину і при цьому мати достатній момент на валу, не нижче 200Нм 

 
Мал.11. Характеристика моменту двигуна з перетворювачами частоти серіїї 9338 … 9337 

фірми Лензе для швидкості понад 2500об/хв з частотою комутації 8кГц. 



 
Мал.12. Характеристики приводу для двигуна. Частота комутації до 8кГц. 

 
Мал.13. Характеристика моменту двигуна з перетворювачами частоти серії 9338 … 9337 

фірми Лензе  для швидкості понад 4000об/хв з частотою комутації 4кГц. 



 
Мал.14. Характеристики приводу для двигуна. Частота комутації не більше 4кГц. 

Як видно з графіків характеристики двигуна його можна застосовувати для струмів від  

165А з частотою комутації 8/2кГц, так і для струму 450А з частотою комутації 4/2кГц. Для 

цього достатньо змінити сам перетворювач частоти. 

Таким чином привід фірми Лензе, маючи відкриту систему для конфігурації, являється 

найбільш вдалим рішенням для цього. Тай взагалі, серія приводів Лензе розроблена 

спеціально для використання в машинобудуванні, дозволяє задовольнити будь які 

рішення. 

Необхідно було запроектувати електричну схему управління серводвигуном в поєднанні з  

системою автоматичного управління газотурбінного агрегату в цілому. 

Національним дилером Лензе в Україні є добре відома компанія «СВ Альтера».  

Одне з її «дочірніх» підприємство розташоване в м. Дніпропетровську.  

На початку листопада 2006р. директор підприємства ДП «СВ Альтера» Панченко В. В., 

разом з автором цієї статті, провели зустріч з головним конструктором ПАТ «Констар» 

Колос Г. Г. та Черевач В. Ф.  

Компанія ДП «СВ Альтера» взяла на себе зобов’язання виконати електричну частину 

проекту, виготувати необхідне електричне обладнання, виконати монтаж обладнання на 

ділянці випробувань ГТД заводу «Констар», та всі пуско - налагоджувальні роботи з 

приводу електрозапуску ГТД.  

Запуск необхідно було забезпечити до нового року, тобто, на всі роботи відведено не 

більше 2-х місяців. 

Варіант схеми виконувався так, щоб можна було керувати процесом запуску серводвигуна 

за допомогою завдання обертів через потенціометр. Це давало змогу встановити алгоритм 

запуску на відрізку часу в 270сек. з по секундною фіксацією кожного відрізку циклу 

запуску. 

Для серводвигуна потрібен був сервопривід. Доставка його з Німеччини могла бути тільки 

на кінець лютого 2007р., що зривало всі терміни. В наявності був тільки перетворювач 

частоти Лензе векторного типу потужністю 90кВт, але і його доставка була в терміні, що 

не дозволяв виконати повноцінну електричну шафу. Тай коштів на виконання таких робіт 



завод на той час не мав. Отож фінансування, на даному етапі проводила, компанія ДП «СВ 

Альтера». 

Необхідно було одержати від заводу Лензе дозвіл на використання його з серводвигуном. 

Німецькі фахівці були проти такого рішення, та автору статті вдалося їх переконати, що 

це можливо і одержати дозвіл та гарантії, що ніяких  штрафних санкцій з їхньої сторони 

не буде, якщо з обладнанням буде щось не так.  

В грудні місяці 2006р. все було змонтовано і на ремонтній площадці, спочатку в ручному 

режимі з секундоміром в руках, було виконано перший в Україні електричний запуск ГТД 

автором цієї статті разом із фахівцями  заводу «Констар». Завод одержав можливість 

виконувати відпрацювання запуску газотурбінного двигуна без використання газу. 

Впровадження такої системи дозволило економити більше ніж 500м³ природного газу на 

кожному запуску і повністю виключити викиди природного газу в атмосферу, знижуючи 

навантаження на навколишнє середовище при запусках турбіни.  

 
Мал.15. Схема електрична принципова. 

Так як, САУ турбіни виконано з використанням напруги 27В, то для узгодження 

потенціалів використовуються інтерфейсі реле гальванічного розділення –KV1…KV4, 

KV01…KV04. Модуль Лого обробляє сигнали САУ, та керує роботою перетворювача 

частоти.  За допомогою пульта контроль, керування та наладки Лензе і з використанням 

модуля Леком Лензе здійснюється контроль роботи ПЧ на відстані в 180м.  

На першому етапі випробувань, за відсутності електричної шафи, ПЧ з дроселем та 

автоматичними вимикачами розташовувався просто на столі, а інше обладнання, як блок 

живлення, модуль Лого, кнопки керування, в тимчасовому пульті керування. Його фото 

наведене на малюнку нижче. 



 
Мал.16. Графік електричного запуску ГТД для ПЧ Lenze 8200Vector. 

Згідно наведеного графіка, видно в які проміжки часу проводяться ті, чи інші технологічні 

операції по циклу запуску газового двигуна турбіни.  

Відрізок 0А – плавний запуск двигуна та зчеплення зубчатої муфти з двигуном. Відрізок 

АВ - режим «прокрутки». Перший етап «розгону» двигуна турбіни виконується на 

відрізку ВС. На червоному відрізку (CD) проходить загоряння газу в двигуні і система 

електрозапуску підтримує швидкість обертання турбіни до 4100обертів на хвилину, а 

потім супроводжує її (синя лінія DE) до повної стабілізації процесу горіння. 

На приведеній принциповій схемі в якості логічного пристрою керування 

використовується програмний логічний модуль  Лого від Сіменс. Двигун MDFQA з 

незалежним вентилятором для охолодження. Сигнали із САУ турбіни і в САУ турбіни 

мають гальванічне розділення за рахунок використання інтерфейсних реле фірми Ловато. 

 



 
Мал.17. Пульт керування електричним стартером. 

Наведене фото першого пульта керування для здійснення електричного запуску ГТД. 

Зліва - блок живлення, посередині - ПЛМ Лого, внизу - кнопки та потенціометр (всі 

Ловато). 

На далі було змонтовано пульт керування для постійного використання. На малюнку 

нижче наведений його вигляд. 

 
Мал.15. Кришка пульта керування. 



Також виготовлена електрична шафа з обладнанням. Вигляд розташування його наведено 

на малюнку нижче. 

  
Мал.18. Шафа електрична з перетворювачем частоти для першого електростартерного 

запуску ГТД ремонтновипробувальної площадки заводу «Констар».  

 

Електричний стартер для запуску ГТД в КС «Решетилівка». 

В 2011р заводом «Констар» було виконано модернізацію ГТД для встановлення його в 

нагнітальній компресорній станції «Решетилівка», дочірня компанія Национальної 

акціонерної компанії "Нафтогаз України" "Укртрансгаз" (Полтавская область) управління 

магістральних газопроводів "Київтрансгаз". 

Разом з фахівцями  ХПІ «УКРТРАНСГАЗ», автор статті виконав проектні рішення та 

комплекс пусконалагоджувальних робіт по електричному запуску ГТД на діючій станції 

КС «Решетилівка» для ГПА №5. 

 



 

 
Мал.19. Загальний вигляд боксу з ГПА, та розташування кабельної магістралі на об’єкті. 

 

 
Мал.20. Схема електрична принципова. КС «Решетилівка» ГПА №5. 



 
Мал.21. Пульт керування на дверях шафи електричної. 

 
Мал.22. Схема електрична загальна для ГПА №5. 



 
Мал.23. Графік електричного запуску ГТД модернізованого ГПА-10 (01). 

Як видно з приведеного, що схема електрична принципова для електрозапуску стенда 

заводу «Констар» та КС «Решетилівка» дещо відрізняються. Це пов’язано з модернізацією 

ГТД і використанням перетворювача частоти Лензе серіїї 9300 вектор потужністю 200кВт, 

який має вбудований логічний блок і потреба в додатковому логічному модулі відпадає. 

САУ турбіни на КС «Решетилівка» відмінна від САУ стенда заводу. Так як двигун 

модернізувався і САУ інша, то і графік запуску теж довелося змінити. 

Впровадження такої системи дозволило економити близько 1000м³ природного газу на 

кожному запуску і повністю виключити викиди природного газу в атмосферу, знижуючи 

навантаження на навколишнє середовище при запусках турбін.  

Ось так «Укртрансгаз» одержав електростартерний запуск ГТД. 

В 2012р. було встановлено електростартерний запуск ГТД на тій же КС «Решетіловка» з 

іншим набором обладнання (див. наведену схему нижче).   



 
Мал.24. Схема електрична принципова з ПЧ ВЭГ та ПЛМ Ловато. 

 

Використання перетворювача частоти системи електростартерного запуску для 

подачі масла в вузли  ГПА. 

Після виконання запуску турбіни електростартери простоюють. Фахівцями заводу 

«Констар» разом з автором статті було запропоновано використовувати перетворювачі 

частоти для керування насосними агрегатами подачі  рідкого масла до певних вузлів ГПА. 

На жаль таке рішення не подобається персоналу компресорних станцій. 

Мотивація: якщо перетворювач частоти вийде з ладу, то виконати запуск ГТД не 

можливо. Так, таке застереження має місце і це вже аварійна ситуація. 

 

Один електростартер на групу ГТД. 
Але, як продовження теми, у автора статті є рішення, яке дозволяє виконувати 

електростартерний запуск багатьох ГТД від одного електростартера. Тож ефективність 

вища, а затрати менші. Необхідно встановити 2-а електростартери: один робочий, один 

резервний та шафу комутації. Тоді можливе виконання запуску любого ГТД на вибір від 

одного стартера. Тай обслуговувати шафи з перетворювачами частоти безпечніше, бо 

вони встановлюються в РУ-0,4кВ станцій, а не в боксі біля ГПА. 

 

Електричний привід компресора ГПА. 

Як повідомлялося, в 2010 році для транспортування природного газу "Укртрансгаз" почав 

активно використовувати ГПА з електроприводом. Це дозволило вивільнити орієнтовно 

260млн куб. м паливного газу, а економічний ефект від заміни роботи газотурбінних 

установок на електропривідні ГПА склав близько 150млн грн. 

Згідно режиму роботи газотранспортної системи України в 2011 році кількість ЕГПА було 

збільшено до 24од. (на компресорних станціях (КС) "Павлоград", "Краснопілля", 

"Радушне", "Мар'ївка", "Березівка", "Богородчани", "Бар" і "Іллінці") загальною 

потужністю 224МВт. 



Крім того, з метою подальшої економії газу "Укртрансгаз", крім організаційно-технічних 

заходів, розробив програму переведення окремих компресорних станцій ("Яготин", 

"Бердичів", "Комарно") на ЕГПА. Робочі проекти і будівництво на КС "Яготин" і КС 

"Бердичів" планується розпочати вже в поточному році. Загальна кошторисна вартість цих 

об'єктів з обладнанням складає більше 1,5 млрд грн. 

"Укртрансгаз" за 4 міс. заощадив 80млн. грн за рахунок використання електроприводних 

ГПА. "Укртрансгаз", дочірня компанія Національної акціонерної компанії (НАК) 

"Нафтогаз України", за січень-квітень 2011 року заощадила 79 800 000 грн за рахунок 

використання електроприводних газоперекачувальних агрегатів (ЕГПА). 

За даними прес-служби, в результаті застосування ЕГПА компанія за чотири місяці 

вивільнила 142 600 000куб. м паливного газу загальною вартістю 394 500 000грн. 

При цьому в квітні на виробничо-технологічні потреби було використано 357 400 000куб. 

м паливного газу. Застосування ЕГПА дозволило минулого місяця вивільнити 33 600 000 

куб. м паливного газу вартістю 89 900 000 грн і заощадити 19 800 000 грн. 

Ось такі повідомлення та цифри можна було прочитати у пресі. Невже це панацея для 

розвитку енергетичної системи України? 

Заміна ГТД для ГПА на електричний двигун пов’язана із збільшенням навантаження на 

лінію електропредачі яка, на жаль, на всіх КС не може забезпечити такої заміни.  

Тож при електроприводі необхідне будівництво ліній електропередач і трансформаторних 

пристроїв, або ж нових РУ для високовольтних двигунів.  

При електроприводі втрачається можливість автономної роботи газокомпресорної станції. 

Необхідно забезпечувати КС електроенергією без її відключення. 

Також вартість транспортування газу при електроприводі, за деякими даними, більше в 6 

разів, чим при використанні газотурбінних установок. 

Тож, що дасть перехід від газотурбінних двигунів приводу компресора до електричних? 

Для «Укртрансгазу» безумовне скорочення, а той повна відмова від використання 

технологічного газу, напевно не така й доцільна в окремих випадках, але бажана.  

А в цілому енергоспоживання Української енергетики при цьому зменшиться?  

Для порівняння різних видів палива та сумарного обліку його запасів і витрати 

використовується така одиниця як умовне паливо (УТ). УТ називається паливо, що має 

нижчу теплоту згоряння 29260 кДж / кг. 1 кВт енергії еквівалентний загальному 

показнику. 

Для виробництва електричної енергії для 63% ГПА, які перейдуть на електричний привід 

потрібно буде затратити сировину, як вугілля чи то й же газ. Це т. з. «ТУТ» - тони 

умовного палива на виробництво 1кВт* електроенергії. 

За даними, які є в вільному використанні, побутовий газ по теплоємності стоїть вище 

кам’яного вугілля та мазуту, але нижче бурого вугілля, див. таблицю. 

Удельная теплота сгорания веществ в воздухе, Дж/кг: 

 Порох  3.8·106  

 Торф  8.1·106 , 15·106  

 Дрова (березовые, 

сосновые) 
 10.2·106  

 Бурый уголь  15·106 [1], 14,7·106  

 Бытовой газ  13.25·106  

 Каменный уголь  22·106 [1], 29,3·106  

 Спирт этиловый  25·106  

 Метанол  22.7·106  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE#cite_note-enw-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE#cite_note-enw-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB


 1 у.т. 
 29.308·106 (7000 

ккал/кг)[1]   

 Древесный уголь  31·106  

 Метан  50.1·106  

 Мазут  39.2·106 [1] 

 Дизельное топливо  42.7·106  

 Нефть  41·106  

 Бензин  44·106 [1], 42·106  

 Керосин  40,8·106  

 Этилен  48.0·106  

 Пропан  47.54·106  

 Водород  120.9·106 

  

Тож для забезпечення роботи ЕГПА доведеться використовувати електроенергію, а 

значить спалювати вугілля, мазут чи той же газ. 

Зокрема, в 2010 р на $ 1 тис. виробленої в нашій країні продукції витрачалося 0,55т 

умовного палива (за одиницю У.Т. приймається теплотворна здатність тони кам'яного 

вугілля), тоді як у сусідній Росії цей параметр становить 0,44 т у. т., Чехії - 0,22, Польщі - 

0,19, Німеччині - 0,15. 

Підвищити енергоефективність української індустрії - це і модернізувати саму 

енергетичну систему, одну з найвідсталіших у Європі, і замінити дорогий імпортний газ 

на більш дешеві енергоносії. Нагадаємо, щорічне споживання природного газу в 

металургії та хімії становить 16 17 млрд куб. м в рік. Це половина того, що закуповувала 

НАК "Нафтогаз України" останнім часом у Росії. Цей газ обходиться вітчизняним 

сталеварам і хімікам досить дорого, тому, коли говорять про зниження енергозалежності 

України, як правило, згадують саме ці галузі. Але відповідь на питання, як скоротити 

споживання газу в цих сферах, принципово відрізняється. Адже для хіміків газ - це в 

першу чергу сировину, а для металургів - паливо для підтримки технологічних процесів. 

Головна проблема української енергетики - зношеність в обладнанні: в основному 

енергоблоки вітчизняних теплоелектростанцій (ТЕС) загальною потужністю 33,8 ГВт 

були побудовані ще в 1960-1980 рр. З 1980 по 1990 р було введено в дію тільки 14,9 ГВт 

потужностей ТЕС. Молодше в цій підгалузі активів немає. Знос вітчизняної теплової 

генерації досягає більше 73%, і на початок цього року багато ТЕС перетнули визнану у 

світовій енергетичній практиці межу граничного ресурсу та фізичного зносу в 170 і 200 

тис. годин відповідно. 

Тож ГТС України не зазначена як злісний користувач газу з низькими К.К.Д. його 

використання. Але, якщо країна має надлишок виробництва електричної енергії, то її 

потрібно використовувати, бо закачати її в підземне сховище, як з газом, не вийде. 

Для перерахунку палива та енергії в терраджоулі використовується наступний порядок: 

- 1тонна (тис.м³, тис.кВт.ч, Гкал), помножена на коефіцієнт перерахунку в умовне паливо, 

дорівнює 1тонні умовного палива (т.у.п.); 

- 1тонна умовного палива, помножена на 0,0293076, дорівнює 1 тераджоулю. 

Величина тон умовного палива для електродвигуна: 

ТУТпп = Ег х k [т.у.т.], де 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE#cite_note-enw-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE#cite_note-enw-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE#cite_note-enw-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


ТУТ пп - величина умовного палива при роботі електродвигуна в режимі прямого пуску; 

Ег - спожита за рік електроенергія в тис.кВт*год; 

k - коефіцієнт перерахунку в умовне паливо по вугільному еквіваленту. 

Коефіцієнти перерахунку вугілля мають тенденцію щорічно змінюватися у зв'язку із 

структурними змінами видобутку вугілля за марками. 

Дані взяті з «Довідник Фахівця» «Про затвердження« методологічних положень щодо 

розрахунку паливно-енергетичного балансу відповідно до міжнародної практики». 

Так, наприклад, для двигуна потужністю в 630кВт, який працює цілодобово впродовж 

року, величина УТ складе: 

ТУТпп  = 5 518, х 0,3445 = 1 901,2 [т.у.т.] 

або теж саме в тераджоулях: 

1 901,2 х 0,0293076 = 55,7 [тДж] 

Для електростартера, який економить 1000м³ газу, вона складає: 

ТУТг = 1 х 0,3445 = 0,3445(т.у.т), або 0,345 х 0,0293076 = 0,01(тДж). 

Стартер потужністю в 200кВт працює 140сек (0,039год). 

Затрачена електроенергія: 200 х 0,039 = 7,8кВт*год або 0,0078тис.кВт*год. 

ТУТе = 0,0078 х 0,3445 = 0,0026871(т.у.т)  

або 0,0026871 х 0,0293076 = 7,875245196хЕ-5(тДж). 

Тож, якщо цей газ піде на виробництво електроенергії, то ТУТ становить 0,01тДж, а 

затрачено ТУТ 0,000078тДж. 

Так споживання газу для двигуна потужністю 11МВт складає, на зрізі вихлопного 

патрубка, 80,5 …82кГ/сек  або 29 520кГ/год. За добу це складає 708 480кГ. 

За рік 258 595 200кГ. 

Потужність двигунів ЕГПА складає до 4,5МВт для асинхронних, та 4…12,5МВТ для 

синхронних. Потужність високовольтних двигунів сягає від 2,2МВт до 60МВт.  

 
Мал.26. Загальний вигляд ЕГПА фірми АББ. Потужність електроприводу 60МВт. 

 
Мал.25. Загальний вигляд ЕГПА-6,3/8200-56/1,44-Р. 



Для управління частотою обертання електродвигуна ЕГПА (встановлення його найбільш 

продуктивного режиму) найбільш ефективним, з точки зору якості регулювання, є 

застосування перетворювачів частоти з векторними алгоритмами. Застосування ШІМ 

забезпечує форму інвертуємих струмів і напруг, близьку до синусоїдальної. 

Найбільш перспективним, з точки зору енергоефективності, є вентильний електродвигун з 

постійними магнітами. Основні достоїнства ЕГПА на основі вентильного електродвигуна: 

      - збереження високого значення ККД в широкому діапазоні регулювання частоти  

обертання через відсутність втрат у системі збудження;  

- підвищена пожежо і вибухобезпечність;  

- висока надійність; 

- великий моторесурс. 

Високооборотний вентильний електродвигун дозволяє виключити підвищувальний 

редуктор. Використання без редукторного ЕГПА підвищує економію електроенергії за 

рахунок більш високого ККД і зменшує експлуатаційні витрати. Сумарний ККД без 

редукторного високооборотного ЕГПА близько 0,94, проти 0,85 у ЕГПА з асинхронним 

або синхронним двигуном і зубчастою передачею. 

Ефективність систем ЕГПА з ПЧ сягає 20%. 

Якщо вирахувати кількість спожитого газу ГТД для ГПА в порівнянні з  ЕГПА такої ж 

потужності, то легко побачити різницю в ТУТ і ефективність такої заміни для 

енергосистеми України в цілому. 

 
 

 

 


