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Обов’язковим елементом сучасної газотра-
нспортної системи є підземні сховища газу 
(ПСГ), які значно підвищують надійність  газо-
постачання  споживачів, компенсують сезонну і 
пікову нерівномірність споживання газу. На 
сьогодні в Україні функціонують 13 потужних 
ПСГ, які пов’язані з основними газотранспорт-
ними артеріями України, утворюючи єдину га-
зотранспортну систему України. Ця система 
виконує функції транзитного перекачування 
газу і подавання газу вітчизняним споживачам. 

За наявності на трасі газопроводу підзем-
ного сховища газу у теплий період року части-
на транспортованого обсягу газу  закачується 
по газопроводу-відводу у пласт-колектор ПСГ. 
У холодний період року газ відбирається із 
ПСГ і по відводу підкачується в певній точці 
магістрального газопроводу. В обох випадках 
магістральний газопровід і ПСГ утворюють 
єдину газодинамічну систему, всі елементи якої 
повинні працювати при узгоджених режимах  з 
урахуванням технологічних обмежень парамет-
рів роботи. 

Важливе теоретичне і практичне значення 
має визначання пропускної здатності системи 
магістральний газопровід – ПСГ з врахуванням 
сезонних змін умов перекачування та спожи-
вання газу.  Це дає змогу достовірно прогнозу-
вати обсяги транспортування газу по кожній 
ділянці магістрального газопроводу, обсяги за-
качування газу у сховище, обсяги відбирання 
газу із пласта та підкачування його у магістра-
льний газопровід. 

На основі стаціонарних математичних мо-
делей  розподілу газу у складних газотранспор-
тних системах, наведених у [1,2], нами розроб-
лений обчислювальний алгоритм визначення 
пропускної здатності газопроводу із врахуван-
ням потужностей підземних сховищ газу. 

Спочатку розробимо  алгоритм  визначен-
ня пропускної здатності магістрального газо-
проводу при шляховому підкачуванні газу із  
ПСГ, компресорна станція якого оснащена від-
центровими нагнітачами з газотурбінним при-
водом. 

Розглянемо магістральний газопровід з до-
вільною кількістю ділянок nk  між компресор-
ними станціями. Компресорні станції газопро-
воду оснащені сучасними повнонапірними від-
центровими нагнітачами з газотурбінним або 
електричним приводом.  

У загальному випадку до будь-якої ділянки 
газопроводу може бути під’єднаний газопровід-
відвід (далі відвід), яким здійснюється підкачу-
вання газу із ПСГ в газотранспортну систему. 
Відомі зовнішній і внутрішній діаметри відво-
ду, його довжина, коефіцієнт гідравлічної ефе-
ктивності, глибина залягання осі труби, розра-
хункова температура ґрунту на глибині укла-
дання відводу, коефіцієнт теплопровідності 
ґрунту. Відома лінійна координата під’єднання 
відводу до магістрального газопроводу. 

Компресорна станція ПСГ оснащена пов-
нонапірними нагнітачами з газотурбінним при-
водом. Для розрахунку режимів її роботи пови-
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 The method and the software of calculation of ca-
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and the software were elaborated taking into account of 
changing of condition of gas consumption and transmis-
sion. 
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нен бути заданий комплекс даних,  аналогічний 
даним для будь-якої компресорної станції магі-
стрального газопроводу.  

Обчислювальний алгоритм передбачає такі 
операції. Виконуємо математичне моделювання 
фізичних властивостей транспортованого газу. 
Визначаємо наявну потужність газотурбінного 
приводу нагнітачів компресорних станцій газо-
проводу і ПСГ. Виконуємо математичне моде-
лювання зведених газодинамічних характерис-
тик відцентрових нагнітачів компресорних ста-
нцій газопроводу і ПСГ [1,2].  

Основними вхідними даними для розраху-
нку режиму роботи першої компресорної стан-
ції магістрального газопроводу є абсолютний 
тиск газу 1вcP і температура 1всT  на вході нагні-
тачів, кількість паралельно працюючих ГПА 

1m . 
Задаємося першим значенням витрати газу 

за стандартних умов через нагнітачі першої 
компресорної станції 1Q . 

Спочатку приймаємо, що всі нагнітачі пра-
цюють при номінальній обертовій частоті. Ви-
конуємо розрахунок режиму роботи КС1 за 
прийнятих умов. Перевіряємо виконання тех-
нологічних обмежень параметрів роботи КС1, 
що наведені у [2]. Якщо хоча б одна умова не 
виконується, приймаємо рішення про зменшен-
ня обертової частоти нагнітачів. Далі розрахун-
ки повторюються до досягнення виконання всіх 
технологічних обмежень. У результаті одержу-
ємо тиск 1нагP  і температуру газу 1нагT на вихо-
ді нагнітачів КС1 при компримуванні  витрати 
газу 1Q  з урахуванням виконання всіх техноло-
гічних обмежень. Визначаємо витрати газу на 
власні потреби КС1 газопроводу 1KCQ . 

Абсолютний тиск газу на початку першої 
ділянки газопроводу 1нP  знаходимо з ураху-
ванням втрат тиску у комунікаціях на виході 
КС1.  Температуру газу на початку цієї ділянки  

1нT  приймаємо рівною температурі газу після 
апаратів повітряного охолодження КС1.  

Нехай газопровід-відвід до ПСГ під’єдна-
ний до першої ділянки газопроводу. За методи-
кою, наведеною у [1,2], виконуємо теплогідрав-
лічний розрахунок першої частини ділянки  
газопроводу до точки під’єднання газопроводу-
відводу  ПСГ при витраті газу 111 QQ  . У ре-
зультаті знаходимо  абсолютний кінцевий тиск 
газу 11kP і кінцеву температуру 11kT . 

Розпочинаємо розрахунок системи, пов’я-
заної з підземним сховищем газу. Спочатку 
розраховуємо режим роботи компресорної ста-
нції ПСГ КСс1. 

Основними вхідними даними для розраху-
нку режиму роботи  компресорної станції ПСГ  
є абсолютний тиск газу 1свcP і температура 

1свсT  на вході нагнітачів та кількість паралель-
но працюючих ГПА 1сm . 

 

Задаємося першим значенням витрати газу 
за стандартних умов через нагнітачі компресо-
рної станції сховища 1сQ . 

Спочатку приймаємо, що всі нагнітачі пра-
цюють при номінальній обертовій частоті. За 
математичними моделями нагнітачів виконує-
мо розрахунок режиму роботи КСс1 за прийня-
тих умов. Перевіряємо виконання технологіч-
них обмежень параметрів роботи КСс1. Якщо 
хоча б одна умова не виконується, приймаємо 
рішення про зменшення обертової частоти на-
гнітачів. Далі розрахунки повторюються до до-
сягнення виконання всіх технологічних обме-
жень. У результаті одержуємо тиск 1снагP  і те-
мпературу газу 1снагT на виході нагнітачів КСс1 
при компримуванні  витрати  газу 1сQ   з вра-
хуванням виконання всіх технологічних обме-
жень. Визначаємо витрати газу на власні по-
треби компресорної станції підземного схови-
ща газу 1КСсQ . 

Абсолютний тиск газу на початку газопро-
воду-відводу 1внP  знаходимо з урахуванням 
втрат тиску у комунікаціях на виході КСс1.  
Температуру газу на початку цієї ділянки  1внT  
приймаємо рівною температурі газу після апа-
ратів повітряного охолодження КСс1. Витрату 
газу у відводі приймаємо з урахуванням витра-
ти газу на власні потреби КСс1  

111 КCcсв QQQ  .                   (1) 
Використовуючи обчислювальний блок 

теплогідравлічного розрахунку, визначаємо 
тиск 1вkP  і температуру газу вkT у кінці відводу, 
тобто у місці приєднання газопроводу-відводу 
до магістрального газопроводу. Порівнюємо 
розраховане значення тиску  1вkP з раніше роз-
рахованим тиском у відповідній точці газопро-
воду 11kP . Якщо умова енергетичного балансу 
на виконується 

pkвk PP  111 ,                    (2) 
де p  – точність гідравлічних розрахунків, то 
за виконання умови 

111 kвk PP                            (3) 
збільшується витрата газу через нагнітачі ком-
пресорної станції ПСГ 

QQQ сc  11 .                      (4) 
За виконання умови 

111 kвk PP                             (5) 
зменшується  витрата газу через нагнітачі ком-
пресорної станції ПСГ 

QQQ сc  11 ,                       (6) 
де Q  – крок зміни витрати газу.  

Далі розрахунки компресорної станції ПСГ 
і газопроводу-відводу повторюються до вико-
нання умови  (2). Таким чином методом ітера-
цій знаходимо витрату газу через нагнітачі 
компресорної станції ПСГ та у газопроводі-
відводі, за яких тиск газу у точці приєднання 
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відводу співпадає з тиском у відповідній точці 
магістрального газопроводу при заданій витраті 

1Q через нагнітачі  першої компресорної станції 
газопроводу КС1. 

Переходимо до розрахунку другої частини 
першого перегону газопроводу – тієї, що роз-
міщена між місцем приєднання газопроводу-
відводу і другою компресорною станцією газо-
проводу – КС2. Із рівняння енергетичного ба-
лансу початковий тиск газу дорівнює  

1112 kн PP  .                        (7) 
Знаходимо витрату газу на даній ділянці із 

умови матеріального балансу 

11112 сQQQ  .                     (8) 
Визначаємо температуру газу за місцем 

під’єднання газопроводу-відводу із умови тем-
пературного балансу 

12

111111
12 Q

QTQT
T свkk

н


 .                (9) 

Використовуючи обчислювальний блок 
теплогідравлічного розрахунку, визначаємо 
тиск 12kP  і температуру газу 12kT у кінці пер-
шого перегону магістрального газопроводу. 
Абсолютний тиск газу на вході відцентрових 
нагнітачів КС2  2всP  знаходимо з урахуванням 
втрат тиску у комунікаціях станції. Температу-
ру газу на вході відцентрових нагнітачів КС2  

2всT приймаємо рівною температурі газу у кінці 
першого перегону 

122 kвс TT  .                       (10) 
Так як режим роботи КС2 ще не розрахо-

ваний, то відсутнє значення витрати газу на її 
власні потреби. Тому як перше наближення 
приймаємо  

112 КСо QQQ  .                  (11) 
Спочатку приймаємо, що всі нагнітачі КС2 

працюють при номінальній обертовій частоті.  
За математичними моделями нагнітачів вико-
нуємо розрахунок режиму роботи КС2. Переві-
ряємо виконання технологічних обмежень па-
раметрів роботи КС2. Якщо хоча б одна умова 
не виконується, приймаємо рішення про змен-
шення обертової частоти нагнітачів. Далі роз-
рахунки повторюються до досягнення вико-
нання всіх технологічних обмежень. У резуль-
таті одержуємо тиск 2нагP  і температуру газу 

2нагT на виході нагнітачів КС2 при комприму-
ванні  витрати  газу 2Q   з врахуванням вико-
нання всіх технологічних обмежень. Обчислю-
ємо  витрати газу на власні потреби компресор-
ної станції КС2 2КСQ . Уточнюємо витрату газу 
через нагнітачі КС2 за умовою матеріального 
балансу 

212 КСQQQ  .                  (12) 
Порівнюємо між собою орієнтовне і уточ-

нене значення витрати газу через нагнітачі 
КС2. Якщо різниця між ними перевищує задану 
точність розрахунків витрати газу q   

qoQQ  22 ,                   (13) 
то приймаємо  

22 QQ o                           (14) 
і повторюємо розрахунки режиму роботи КС2 
до досягнення заданої точності виконання ма-
теріального балансу газу. 

Аналогічно при заданій витраті газу на 
КС1 1Q  прораховуємо послідовно за рухом газу 
всі подальші перегони газопроводу і режими 
роботи відповідних компресорних станцій з 
врахуванням відборів газу на власні потреби 
компресорних станцій. У результаті знаходимо 
тиск газу в кінці газотранспортної системи nkkP  
і порівнюємо із заданим кінцевим тиском газу 

нkP .  
Якщо виконується  умова  

pнknkk PP  ,                 (15) 
то при перекачуванні газу газопроводом вико-
ристаний весь ресурс тиску, наданий компресо-
рними станціями, тому прийняте значення ви-
трати газу через нагнітачі КС1 буде пропуск-
ною здатністю газотранспортної системи з вра-
хуванням підкачування газу із ПСГ.  

Інакше,  при виконанні умови  

нknkk PP                            (16) 
збільшується витрата газу через нагнітачі пер-
шої компресорної станції газопроводу  

QQQ  11 ,                       (17) 
а при  виконанні умови  

нknkk PP                            (18) 
зменшується  витрата газу через нагнітачі пер-
шої компресорної станції газопроводу  

QQQ  11 .                       (19)   
Розробимо алгоритм визначення пропуск-

ної здатності магістрального газопроводу при 
шляховому відборі газу по відводу до ПСГ, 
компресорна станція якого оснащена відцент-
ровими нагнітачами з газотурбінним приводом. 
Досліджуємо газотранспортну систему, що 
складається із магістрального газопроводу, га-
зопроводу-відводу і компресорної станції ПСГ, 
оснащеної ГПА з газотурбінним приводом.   На 
відміну від попереднього випадку  здійснюєть-
ся відбирання частини газу і подавання газо-
проводом-відводом на вхід компресорної стан-
ції ПСГ, а далі після компримування передба-
чується закачування газу у пласт ПСГ.  Для 
прикладу розглянемо випадок, при якому газо-
провід-відвід  ПСГ під’єднаний до першого пе-
регону газопроводу.   

Вихідні дані для розрахунку газотранспор-
тної системи при закачуванні газу у ПСГ ана-
логічні попередньому випадку, окрім парамет-
рів на вході і виході компресорної станції ПСГ. 
При закачуванні газу в ПСГ тиск і температура 
газу на вході КСс1 не задаються, як у попере-
дньому випадку, а розраховуються. Зате зада-
ється максимально допустимий тиск газу на 
виході КСс1 1сдопP .  
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Алгоритм розрахунку системи такий. Зада-
ємося першим значенням витрати газу за стан-
дартних умов через нагнітачі першої компресо-
рної станції 1Q . Аналогічно попередньому ви-
падку  розраховуємо режим роботи КС1 магіст-
рального газопроводу. У результаті одержуємо 
тиск 1нагP  і температуру газу 1нагT на виході 
нагнітачів КС1 при компримуванні  витрати 
газу 1Q   з врахуванням виконання всіх техно-
логічних обмежень. Визначаємо витрати газу 
на власні потреби КС1 газопроводу 1KCQ . 

Виконуємо теплогідравлічний розрахунок  
частини   першої ділянки газопроводу до точки 
під’єднання газопроводу-відводу  ПСГ при ви-
траті газу 111 QQ  . У результаті знаходимо  
абсолютний кінцевий тиск газу 11kP і кінцеву 
температуру 11kT . 

Розпочинаємо розрахунок системи, пов’я-
заної з ПСГ. На відміну від попереднього випа-
дку спочатку розраховуємо режим роботи газо-
проводу-відводу. Задаємося першим значенням 
витрати газу за стандартних умов у газопрово-
ді-відводі до  ПСГ  1вQ . 

Із умов енергетичного та теплового балан-
су приймаємо, що тиск газу і температура на 
початку відводу дорівнюють тиску і темпера-
турі у відповідній точці газопроводу 

111 kвн PP  ,                        (20)  

111 kвн TT  .                       (21) 
Використовуючи обчислювальний блок 

теплогідравлічного розрахунку, визначаємо 
тиск 1вkP  і температуру газу вkT у кінці відводу. 

Формуємо вихідні дані для розрахунку ре-
жиму роботи  компресорної станції ПСГ. Зна-
ходимо тиск на вході  КСс1 з врахуванням 
втрат тиску у вхідних комунікаціях станції 

1свcP . Для вхідної температури маємо  

11 вkсвс TT  .                      (22) 
Як перше наближення витрати газу через 

нагнітачі КСс1 приймаємо  
11 вc QQ  .                        (23) 

За математичними моделями нагнітачів 
розраховуємо  тиск 1снагP  і температуру газу 

1снагT на виході нагнітачів КСс1 при комприму-
ванні  витрати  газу 1сQ   з врахуванням вико-
нання всіх технологічних обмежень. Визначає-
мо витрату газу на власні потреби  компресор-
ної станції підземного сховища газу 1КСсQ . Ме-
тодом ітерацій уточнюємо витрату і режим ро-
боти КСс1 з врахуванням витрат газу на її вла-
сні потреби.  

Переходимо до розрахунку другої частини 
першого перегону газопроводу – тієї, що роз-
міщена між місцем приєднання газопроводу-
відводу і другою компресорною станцією газо-
проводу КС2. Початкові тиск і температура га-
зу дорівнюють  

1112 kн PP  . 1112 kн TT  .               (24) 
Знаходимо витрату газу на даній ділянці 

газопроводу із умови матеріального балансу 

11112 вQQQ  .                   (25) 
Використовуючи обчислювальний блок 

теплогідравлічного розрахунку, визначаємо 
тиск 12kP  і температуру газу 12kT у кінці пер-
шого перегону магістрального газопроводу. 

Розрахунки всіх подальших перегонів і ре-
жимів роботи відповідних компресорних стан-
цій магістрального газопроводу виконуються 
аналогічно попередньому випадку, наведеному 
вище. 

На сьогодні значна частка компресорних 
станцій вітчизняних ПСГ оснащена газомото-
компресорами. Розглянемо особливості алгори-
тму визначення пропускної здатності магістра-
льного газопроводу при шляховому підкачу-
ванні газу із  ПСГ, компресорна станція  якого 
оснащена газомотокомпресорами. 

Визначення пропускної здатності магіст-
рального газопроводу при шляховому підкачу-
ванні газу із ПСГ, компресорна  станція якого 
оснащена газомотокомпресорами, проводиться 
за наведеним вище алгоритмом. При цьому не-
обхідно внести суттєві зміни в обчислювальні 
блоки, пов’язані з розрахунком режимних та 
енергетичних параметрів роботи  компресорної 
станції ПСГ, зміст яких наведений нижче. 

Наявну потужність газомоторного приводу 
газомотокомпресорів визначаємо за формулою, 
що рекомендована  [3] 


  ,)22(165,1)30(3745

1065,11
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sa
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NN
(26) 

де: н
eN  – номінальна потужність  газомотор-

ного приводу, кВт; 
aP  – атмосферний тиск в районі розташу-

вання КС, мм рт. ст.; 
зt  – температура повітря на вході у двигун 

taз tt  ; 
at  – розрахункова температура повітря, оС; 
t  – поправка на зміну температури (1,5сС 

для середньої температури року і сезону; 2,5оС 
для середньомісячної температури); 

sP  – парціальний тиск водяних парів, ви-
значається залежно від відносної вологості і 
температури повітря на вході двигуна, мм рт. ст. 

Розраховане за формулою (26) значення 
наявної потужності приводу газомотокомпре-
сорів коригується з врахуванням умови, що на-
явна потужність не повинна бути більша за  
номінальну потужність  газомоторного привода 
[3] 

н
e

p
e NN  .                         (27) 

Виконуємо математичне моделювання за-
вантажувальних кривих газомотокомпресора.   
Для опису залежності ступеня підвищення тис-
ку  газу   і питомої індикаторної потужності 
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iN  від об'ємної подачі  одного компресорного 
циліндра за умов на його вході всQ  використо-
вуємо тричленні поліноми вигляду 

2
321 всгвсгг QaQaa  ,             (28) 

2
321 всгвсггi QсQccN  .            (29)  

Коефіцієнти математичних моделей (28) і 
(29) можуть бути визначені шляхом оброблення 
паспортних завантажувальних кривих компре-
сорних циліндрів газомотокомпресорів. Як за-
свідчили результати наших досліджень, доста-
тня точність результатів може бути забезпечена 
при визначенні коефіцієнтів математичних мо-
делей за координатами трьох точок у робочій 
зоні компресора. 

Вхідними даними для розрахунку режиму 
роботи газомотокомпресора КС ПСГ є абсолю-
тний тиск свсP  і температура газу свсT  на вході 
в цех, а також кількість паралельно працюючих 
газомотокомпресорів сm . На кожному агрегаті  
встановлено  цm  компресорних циліндрів. 

Визначаємо коефіцієнт стисливості газу за 
умов входу в газомотокомпресори 

33

31

551 ,
свс

свс
,

свс T

P
,z


 .               (30)  

Задаємося продуктивністю компресорної 
станції за стандартних умов сQ  у млн.м3/д.  
Обчислюємо загальну об'ємну продуктивність 
газомотокомпресорів  КС ПСГ за умов на їх 
вході (тиск газу  у мегапаскалях) 

свс

свссвсс
ксвс P

TzQ,
Q

414
 , м3/год.          (31) 

Знаходимо об'ємну витрату газу  через 
один газомотокомпресор  за умов на його вході 

с

ксвс
авс m

Q
Q  .                       (32) 

Обчислюємо об'ємну витрату газу  через 
один компресорний циліндр газомотокомпре-
сора  за умов на його вході 

ц

авс
цвс m

Q
Q  .                       (33) 

Приймаємо, що обертова частота газомо-
токомпресора  дорівнює номінальному значен-
ню нnn  . Використовуючи  математичні мо-
делі (28)  і (29), знаходимо  ступінь підвищення 
тиску  газу   і  питому індикаторну потужність  
одного  компресорного  циліндра  іN . 

Абсолютний тиск на виході циліндра газо-
мотокомпресора знаходимо за  формулою 

свсснаг PP  .                      (34) 
Потужність, спожита одним газомотоком-

пресором (кВт), може  бути  визначена  за фор-
мулою  

ццсвсe m,тP,N  51257  ,           (35) 

де: 57,  – перевідний  коефіцієнт, пов'язаний з 
переходом  до одиниць  SI; 

12,5 – втрати потужності в одному компре-
сорному циліндрі, кВт. 

Температуру газу на виході циліндра газо-
мотокомпресора обчислюємо за  формулою 

к
к

свсснаг TT
1

  ,                   (36) 
де к  – показник  адіабати. 

Розраховані параметри роботи газомото-
компресорів необхідно перевірити на виконан-
ня таких обмежень. Тиск газу при нагнітанні не 
повинен перевищувати значення максимально 
допустимого тиску за умови міцності трубо-
проводу 

допснаг PP  .                        (37) 
Потужність, спожита одним газомотоком-

пресором, не повинна перевищувати наявну 
потужність двигуна  

р
нe NN  .                          (38) 

При  порушенні будь-якої умови прийма-
ється рішення  про зменшення  обертової час-
тоти 

nnn  ,                         (39) 
де n  – крок зміни обертової частоти газомо-
токомпресора.  

Внаслідок вимушеного регулювання ви-
значаємо скориговану витрату газу через один 
циліндр газомотокомпресора за формулою 

н
цвсцвс n

nQQ  .                    (40) 

За формулами (28), (29), (33)-(36) перера-
ховуємо скориговані параметри роботи газомо-
токомпресорів. Розрахунки проводимо до ви-
конання технологічних обмежень – умов (37) і 
(38). Якщо зазначені умови виконуються, то 
розраховані величини є робочими режимними 
та енергетичними параметрами газомотокомп-
ресорів КС ПСГ.  

При відборі газу із ПСГ абсолютний тиск 
газу на початку газопроводу-відводу  знаходи-
мо із врахуванням втрат тиску у нагнітальних 
комунікаціях  компресорної станції  

свихснагсн PPP  ,                 (41) 
де свихP  – втрати тиску в нагнітальних кому-
нікаціях КС ПСГ, за відсутності фактичних да-
них можна приймати значення, рекомендовані   
[4].  

Розрахунок витрат газу на власні потреби 
компресорної станції, оснащеної газомотоком-
пресорами,   виконуємо згідно з ОНТП 51-1-85  
[4]. Витрати паливного газу за стандартних 
умов для одного працюючого газомотокомпре-
сора обчислюємо за формулою 

рн

н
рн

н
e

eн
сПГсПГ Q

Q

N
Nqq













 , тис.м3/год   (42) 

де н
сПГq  – номінальна витрата паливного газу 

газомотокомпресором; 
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  – коефіцієнт урахування завантаження 
агрегату; 

н
рнQ , рнQ  – нормативне і фактичне зна-

чення нижчої теплоти згорання природного  
газу,  

34500н
рнQ  кДж/м3. 

Витрати паливного газу для компресорно-
го цеху при роботі сm  газомотокомпресорів 
дорівнюють 

ссПГсПГ mqQ  .                   (43) 
Витрати газу на технологічні потреби і 

технічні втрати КС ПСГ та  лінійної ділянки 
газопроводу знаходимо за формулою [4] 

310 н
eкцсТПсТП NmНQ ,           (44) 

де: ТПН  – середня питома витрата газу на тех-
нологічні потреби; 

кцm  – кількість газомотокомпресорів,  які 
встановлені на компресорній станції  ПСГ. 

Загальні витрати газу на власні потреби 
компресорної станції ПСГ дорівнюють 

сТПсПГскс QQQ  .                (45) 
За наявності даних  досліджень у формули 

(42)-(45) можна  підставляти фактичні витрати 
паливного газу і фактичні витрати газу на тех-
нологічні потреби компресорних станцій, 
оснащених газомотокомпресорами. 

Визначення пропускної здатності магіст-
рального газопроводу при шляховому відборі  
газу із газопроводу та подачі його відводом до  
ПСГ, компресорна  станція якого оснащена га-
зомотокомпресорами, проводиться за наведе-
ним у першій частині статті алгоритмом. При 
цьому блоки розрахунку наявної потужності 
ГТУ та  розрахунку режиму роботи КС з відце-
нтровими нагнітачами замінюються на охарак-
теризовані вище обчислювальні блоки визна-
чення робочих параметрів газомотокомпресо-
рів. 

Наведений обчислювальний алгоритм ви-
значення пропускної здатності системи магіст-
ральний газопровід – ПСГ нами реалізований у 
програмі G-PSG. З метою апробації методики 
та програмного забезпечення визначимо пропу-
скну здатність газотранспортної системи, схема 
якої наведена на рисунку 1. Розрахунки вико-
нуємо для зимових умов перекачування, яким  
відповідає температура ґрунту на глибині укла-
дання трубопроводів грT = 276 К і  розрахунко-
ва температура повітря повT = 273 К. Коефіцієнт 
гідравлічної ефективності приймаємо для діля-
нок магістрального газопроводу E  =0,97; для  
газопроводу-відводу E  =0,95. 

Вважаємо, що компресорні станції магіст-
рального газопроводу оснащені газоперекачу-
вальними агрегатами ГТК -10 І. На кожній із 
компресорних станцій газопроводу, розміще-
них  до місця приєднання відводу до ПСГ, пра-
цюють паралельно 2 ГПА зазначеного типу, а 
на всіх КС після ПСГ – 4 ГПА. Газопровід-
відвід під’єднаний до магістрального газопро-
воду на ділянці між другою і третьою компре-
сорною станціями. Компресорна станція підзе-
много сховища газу також оснащена  газопере-
качувальними агрегатами ГТК -10 І. На КС  
ПСГ працюють паралельно 2 ГПА зазначеного 
типу. 

На вході нагнітачів КС1 газопроводу тиск 
газу приймаємо рівним 151 ,Pвс   МПа, а темпе-
ратуру 2981 всT К. На вході нагнітачів КС4 
необхідно забезпечити тиск газу 154 ,Pвс  МПа. 
Оскільки ГПА на КС газопроводу і ПСГ одно-
типні,  то на вході нагнітачів КС ПСГ тиск газу 
також приймаємо рівним 151 ,Pвс   МПа, а тем-
пературу 2981 всT  К. 

Результати розрахунку пропускної здатно-
сті системи магістральний газопровід – ПСГ за 
програмою G-PSG  наведені у таблиці 1. 

К    С    1    
L    1    =    1    3    0    к    м    
D    1    =    1    ,    3    8    7    м    К    С    2    К    С    3    

К    С    П    С    Г    

К    С    4    

L 
   в   

 = 
   6 

   5 
   к 

   м 
   

L    3    =    1    2    5    к    м    
l    2    =    4    3    к    м    l    1    =    8    0    к    м    

D 
   в   

 = 
   0 

   ,  
  9 
   9 

   м 
   

D    3    =    1    ,    3    8    7    м    
D    2    =    1    ,    3    8    7    м    
L    2    =    1    2    3    к    м    

 
Рисунок – Розрахункова схема системи магістральний газопровід – підземне сховище газу 
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Таким чином, запропонована методика і 
програмне забезпечення дають змогу достовір-
но прогнозувати режимні та енергетичні пара-
метри спільної роботи магістрального газопро-
воду і підземного сховища газу як єдиної газо-
динамічної системи з врахуванням сезонних 
змін умов перекачування і споживання газу.  
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Таблиця 1 – Результати визначення пропускної здатності системи  
магістральний газопровід – підземне сховище газу 

Елемент газотранспортної системи Витрата газу, 
млн.м3/д 

КС1 магістрального газопроводу   45,9 
Ділянка магістрального газопроводу КС1-КС2 45,9 
Власні потреби КС2 0,2 
КС2 магістрального газопроводу 45,7 
Перша частина ділянки газопроводу КС2-КС3  
(до місця приєднання  відводу до ПСГ ) 45,7 

КС підземного сховища газу 37,6 
Газопровід-відвід до ПСГ 37,6 
Друга частина ділянки газопроводу КС2-КС3   
(після  місця приєднання  відводу  до ПСГ) 83,3 

Власні потреби КС3 0,4 
КС3 магістрального газопроводу 82,9 
Ділянка магістрального газопроводу КС3-КС4 82,9 
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