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ВСТУП 

 

 

 

Бакала́вр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 

вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг 

якої становить 180-240 кредитів ЄКТС (Європейської системи трансферу 

оцінок). 

Історія поняття «бакалавр» налічує понад 800 років. До початку XIV 

століття це слово почали використовувати для позначення новачка в гільдії 

або в університеті, що в підсумку дало ім'я першого ступеня вищої освіти. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню 

Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних 

знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання 

професійних обов'язків за обраною спеціальністю. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності у неї 

повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). 

Кваліфікації бакалавра цілком достатньо для початку успішної кар'єри. 

Студенти на останньому курсі навчання проходить переддипломну практику 

у великих приватних компаніях та державних підприємствах, яка може 

тривати від трьох тижнів до цілого семестру, що дає необхідний досвід 

роботи студенту і допомагає йому після випуску працевлаштуватися. 

На сьогоднішній день в Україні як і у багатьох країнах світу, існує 

розподіл вищої освіти на три ступені: бакалаврат, магістратура та 

докторантура. 
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1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

 

1.1. Загальні положення 

 

Дипломна робота - кваліфікаційна робота випускника, заключний етап 

навчання студентів. Її цілі: систематизація та поглиблення знань за фахом, 

застосування їх для конкретних завдань, оволодіння методикою наукового 

дослідження, розвиток навичок узагальнення та аналізу результатів, 

отриманих іншими дослідниками, оцінка ступеня підготовленості 

випускника до самостійної роботи за профілем спеціальності. 

Процес написання курсової чи дипломної роботи включає в себе ряд 

взаємопов'язаних етапів: 

 вибір теми, узгодження її з керівником, отримання завдання; 

 складання особистого робочого плану виконання курсової 

роботи; 

 формування структури роботи; 

 збір, аналіз і узагальнення матеріалу з обраної теми; 

 формулювання основних теоретичних положень, практичних 

висновків і рекомендацій; 

 проведення експерименту (для експериментальних дипломних 

робіт); 

 виклад курсової чи дипломної роботи та подання її керівнику; 

 доробка чистового варіанту з урахуванням зауважень керівника; 

 оформлення роботи, списку використаних джерел та літератури, 

додатків та отримання допуску до захисту. 

Обов'язковою умовою є відповідність теми роботи вимогу державних 

освітніх стандартів змісту навчальної дисципліни. 

Для розробки робочого плану дипломної роботи студент повинен чітко 

уявляти її структуру. Це тим більше важливо, тому що структура курсової 

роботи, незалежно від дисципліни і теми, залишається незмінною, але в міру 
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навчання змінюється її зміст, поглиблюється дослідження проблеми за 

рахунок залучення більшої кількості першоджерел та літератури. Аналогічну 

структуру має дипломна робота. 

 

1.2. Структура дипломної роботи. 

 

Дипломна робота повинна містити:  

- титульний лист; 

- завдання на дипломну роботу; 

- анотацію; 

- зміст; 

- перелік умовних позначень, символів і термінів (за необхідності); 

- основні розділи відповідно до затвердженого завданням; 

- висновок; 

- список використаної літератури; 

- додатки (при необхідності). 

Анотація. Анотація є заключним етапом роботи над дипломною 

роботою. Вона повинна містити загальні відомості і коротку характеристику 

роботи, назва теми, прізвище студента і керівника роботи, рік захисту. В 

анотації зазначаються обсяг роботи (у сторінках), наводиться коротка 

характеристика ілюстративних матеріалів (кількість малюнків і таблиць). 

Анотація виконується в двох примірниках, рекомендований обсяг - 1-2 

сторінки. Один примірник брошюруется в пояснювальну записку (перед 

змістом), другий - здається на кафедру. 

Зміст. Зміст включає вступ, найменування всіх розділів, підрозділів, 

пунктів (якщо вони мають назву), висновок, список використаних джерел, 

додаток із зазначенням сторінок, з яких починаються ці елементи роботи. 

Перелік скорочень, умовних позначень і термінів. Прийняті в роботі 

малопоширені скорочення, умовні позначення, символи і специфічні терміни 

повинні бути представлені у вигляді окремого списку. Якщо вони 
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повторюються в роботі менше трьох разів, окремий список не складається, а 

розшифровку дають безпосередньо в тексті при першому згадуванні. 

Вступ. Вступ повинен містити обгрунтування актуальності 

розроблюваної теми, мета дослідження, завдання дослідження, методи 

дослідження, оцінку сучасного стану розв'язуваної проблеми, характеристику 

підприємства - бази переддипломної практики, перспективи їх розвитку, 

короткий виклад очікуваних результатів і економічну ефективність. 

Рекомендований обсяг - 2-3 - сторінки тексту. 

Основні розділи. Найменування основних розділів роботи 

визначаються завданням, зміст і обсяг їх повинні відповідати вимогам 

методичних вказівок кафедри і керівника роботи. Залежно від особливостей 

виконуваної роботи основну частину викладають у вигляді сполучення 

тексту, малюнків і таблиць. Основна частина поділяється на розділи і пункти. 

Розділи основної частини можуть ділитися на підрозділи і пункти. Пункти, за 

необхідності, можуть ділитися на підпункти. Кожен пункт повинен містити 

закінчену інформацію. 

Висновок. Висновок повинен містити остаточні висновки, що 

характеризують підсумки роботи у вирішенні поставлених перед студентом 

завдань. Висновки мають бути зроблені на основі порівняння поточних 

техніко-економічних показників організації та пропонованих. У висновку 

необхідно відзначити переваги, пов'язані з реалізацією пропозицій, 

охарактеризувати перспективи подальшого розвитку робіт у цій галузі. 

Список використаної літератури. Список літератури включає всі 

використані джерела та оформляється відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84 

"Бібліографічний опис документів", ГОСТ 7.1-2003 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис »і т. д. (див. список літератури« Нормативно-

регламентуюча документація ». Список використаної літератури можна 

умовно розділити на дві частини: нормативні правові акти та наукова 

методична література. Нормативні правові акти розташовуються відповідно 

до їх юридичною силою. 
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Дипломна робота повинна будуватися на актуальних сучасних 

джерелах. Відсутність в дипломній роботі посилань на сучасні (до 3-х років) 

джерела вважається грубою помилкою, оскільки видає незнання сучасних 

робіт з обраної тематики. 

Додатки. У додатки необхідно винести матеріали, використання яких в 

основній частині неможливо внаслідок великого обсягу даних допоміжного 

характеру або інформації, яка ускладнює логічне сприйняття основного 

матеріалу. 

У додатках можуть наводитися таблиці великого формату, розрахунки, 

графічний матеріал, форми документації, посадові інструкції і т. п. Додатки 

оформлюються як продовження даного документа на наступних аркушах. У 

тексті на всі додатки повинні бути посилання. Програми розташовуються в 

порядку посилань на них у тексті. Обсяг додатків не обмежується. 

Додаток повинен мати заголовок, який розміщують симетрично щодо 

тексту з великої літери окремим рядком. Якщо в дипломній роботі є кілька 

додатків, їх нумерують послідовно арабськими цифрами (без знака №). 

Посилання. У роботі призводять посилання на дану роботу, на 

стандарти, на інші використовувані джерела. При посиланні на дану роботу 

вказують номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, перерахувань, 

графічного матеріалу, формул, таблиць, додатків. Також обов'язково 

вказуються графи і рядки таблиць даної роботи. 

Існує кілька способів зв'язку основного тексту кваліфікаційної 

(дипломної) роботи з описом джерела. Найчастіше для цієї мети служить 

порядковий номер джерела, зазначеного в бібліографічному списку, в 

основному тексті цей номер береться в квадратні дужки. При вказівці в 

основному тексті на сторінку джерела остання також полягає в квадратну або 

круглу дужку. Наприклад: [11, С. 35], що означає: 11-й джерело, 35 сторінка. 

Роботи без апарату посилань до захисту не допускаються. Допуск робіт 

з помилковими посиланнями залишається на розсуд керівника дипломної 

роботи та завідувача кафедрою. 
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Скорочення. У пояснювальній записці допускаються такі скорочення: 

- встановлені правилами російської орфографії, а також відповідними 

державними стандартами; 

- встановлені в даному документі. Повна назва має бути приведене при 

першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках скороченої назви або 

абревіатури, а при подальших згадках слід вживати тільки скорочена назва 

або абревіатуру. 

За зміст дипломної роботи, правильність наведених даних несе 

відповідальність студент-випускник. Дипломний проект їм підписується. 

Підпис та дата ставляться на останній сторінці змістовної частини (тобто 

після Висновки та Список літератури). 

Дипломна робота повинна бути написана хорошим науковою мовою, 

тобто з дотриманням загальних норм літературної мови, правил граматики і з 

урахуванням особливостей наукової мови - точності і однозначності, 

термінології та стилю. 

Правила оформлення дипломних- робіт є загальними для всіх галузей 

знання і регламентовані діючими державними стандартами, у тому числі і в 

спрощеному варіанті. 
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2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ОДОРИЗАЦІЇ 

ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 

2.1. Загальні положення. 

 

На даний час газ є одним з основних видів палива і хімічної сировини 

для ряду найважливіших галузей промисловості. Застосування газу 

призводить до поліпшення якості продукції, зростання продуктивності праці, 

зниження собівартості продуктів, підвищення культури виробництва, 

полегшення умов праці. За останні роки різко збільшилася застосування 

скраплених вуглеводневих газів для опалення побутових та комунальних 

приміщень, різання і зварювання металів та використання його як палива для 

двигунів внутрішнього згоряння. Величезне значення має використання газу 

в сільському господарстві для сушіння зерна, тютюну, трави та ін. 

Швидке зростання виробництва і споживання скраплених газів 

обумовлений їх властивостями. При порівняно невеликому тиску вони 

переходять в рідкий стан, що обумовлює економічність їх транспортування. 

У рідкому стані пропан зменшує свій обсяг в 290 раз, бутан - в 222 рази. 

Висока ефективність згоряння скраплених газів визначається теплотою 

згоряння компонентів (вища теплота згоряння пропану - 100 МДж/ м3, бутану 

- 134 МДж/м3) і чистотою полум'я згоряння. У порівнянні з природним газом 

скраплених гази мають теплоту згоряння майже в 3 рази більшу, а в 

порівнянні з штучним газом - в 6 разів більшу.  

ККД побутових приладів, що працюють на скрапленому газі, значно 

вище, ніж ККД приладів, що працюють на твердому і рідкому паливі. 

Відсутність сірки в скраплених газах зумовлює різке зниження вмісту 

шкідливих домішок в повітрі при згорянні газу і покращує умови праці 

обслуговуючого персоналу. 
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2.2. Газотранспортна система України. 

 

Газотранспортна система (ГТС) України є другою в Європі і однією з 

найбільших в світі. ГТС «Укртрансгазу» складається з магістральних 

газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і 

газовимірювальних станцій. Українські газопроводи з'єднані з 

магістральними мережами всіх сусідніх держав: Російської Федерації (РФ), 

Білорусії, Молдавії, Румунії, Польщі, Угорщини та Словаччини. Через 

систему газопроводів України здійснюється транзит російського газу до 

країн Європи, а також в південні регіони Росії. 

Пропускна здатність системи на вході становить 290 млрд. м3 на рік, на 

виході - 175 млрд. м3. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною 

становить 288 млрд. м3 на рік; на кордонах України з Білоруссю, Польщею, 

Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою - 178,5 млрд. м3 на рік, в 

тому числі з країнами ЄС - 142,5 млрд. м3 на рік [1, 2]. 

Довжина газопроводів становить 283,2 тис. км; з них 246,1 тис. км - 

розподільчі мережі і 37,1 тис. км - магістральні трубопроводи, в тому числі 

14 тис. км - трубопроводи найбільшого діаметра (1020-1420 мм). 

Система газопроводів включає в себе 72 компресорні станції і 13 

підземних сховищ з найбільшим в Європі після Росії активним обсягом газу - 

більше 32 млрд. м3, або 21,3% від загальноєвропейської активної ємності. 

Природний газ надходить на Україну 22 магістральними 

газопроводами ( «Союз», «Прогрес», «Уренгой - Помари - Ужгород» і ін.), А 

виходить за межі України - по 15 [3].  

Мережа підземного зберігання газу включає чотири комплекси: 

Західноукраїнський (Прикарпатський), Київський, Донецький і 

Південноукраїнський. 

Облік природного газу відбувається на газовимірювальних (ГВС) і 

газорозподільних станціях (ГРС). На ГВС проводиться вимірювання 

кількості та визначення якості переданого природного газу. 
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Облік надходить на Україну газу здійснюється на 9 ГІС і двох пунктах 

вимірювання газу: дві ГІС на території Білорусії, решта - в РФ: «Суджа» 

(Курська обл.); «Валуйки» (Білгородська обл.); «Писарівка»; «Сохрановка» 

(Ростовська обл.). 

Облік транспортованого за межі України газу здійснюється на 10 

прикордонних ГВС; з них 9 знаходяться на території України і одна в РФ. За 

однією ГІС на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та РФ, 2 ГІС 

- на кордоні з Румунією («Орловка»), 3 - з Молдовою («Гребеники»): 

«Берегово», «Гребеники» (на кордоні з Молдовою); «Дроздовичі»; 

«Орловка» (Одеська обл.); «Теково»; «Ужгород». 

Газ, що видобувається на території України, після обробки потрапляє в 

ГТС України через ГВС і ГРС: 68 станцій ДК «Укргазвидобування», 13 

станцій ВАТ «Укрнафта» і безпосередньо споживачам через 177 ГРС. 

Передача газу з газотранспортної системи в газорозподільну мережу 

відбувається на 1416 ГРС. 

Починаючи з 2002 року на Україні для обліку природного газу 

застосовуються тільки сучасні електронні та електронно-механічні прилади 

[4]. 

 

2.3. Хімічний склад газу. 

 

Природні гази - це гази, що містяться в надрах Землі, а також гази 

земної атмосфери. Вони частково розчинені в підземних і наземних водах і 

нафтах, сорбованих вугіллям і деякими глинистими породами. Природні гази 

виділяються з надр Землі при вулканічної діяльності по тектонічних 

тріщинах, пов'язаним з газоносними пластами, виносяться мінеральними 

джерелами. Їх можна поділити на гази біохімічні, вулканічні, метаморфічні, 

повітряного і хімічного походження, гази радіоактивних і термоядерних 

процесів. 
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Біохімічні гази - продукти життєдіяльності бактерій. Вони виникають 

при перетвореннях органічних речовин, відновлення сульфатів або інших 

мінеральних солей. В результаті таких процесів можуть утворюватися СН4, 

С2Н6, Н2, Н2S, СО2, N2 [5]. 

Вулканічні гази виділяються з надр Землі при виверженнях. Вони 

розчинені в розплавленої магми, а також утворюються в процесі дії парів 

води при високих температурах на речовини магми і контактних з магмою 

порід. 

Метаморфічні гази утворюються при перетвореннях викопного вугілля 

та інших гірських порід під дією теплоти і тиску; містять СН4, СО2, Н2, різні 

вуглеводні, Н2S, СО і ін. 

Повітряні гази - гази атмосфери і гази, що знаходяться в надрах Землі. 

Сухий атмосферне повітря біля поверхні Землі складається з N2 (78,09 %), O2 

(20,95 %), А також невеликих кількостей Ar, CO2, Ne, He, Kr, H2, N2O. 

Важливим джерелом газів атмосфери служать вулканічні виверження, 

процеси «дихання Землі» (мікрогазові виділення), радіоактивний розпад і ін. 

Найбільш легкі гази (наприклад гелій) не накопичуються в атмосфері а йдуть 

у світовий простір. Промислова діяльність людини також впливає на склад 

атмосфери. Гази, що знаходяться в надрах Землі, складаються з N2 і інертних 

газів; вільний кисень в них відсутній [6]. 

Гази хімічного походження виникають при хімічній взаємодії між 

газоподібними речовинами, водними розчинами і гірськими породами як при 

нормальних умовах, так і при підвищених температурах і тисках, що 

спостерігаються на різних глибинах земної кори. При цьому можуть 

утворюватися Н2, СО, СО2, H2S, N2, а також СН4 і інші вуглеводні. 

В результаті радіоактивних процесів і термоядерних реакцій 

утворюються гелій, аргон, ксенон та інші гази. 

До природних газів відносяться також горючі гази, нагромаджується в 

породах-колекторах у вигляді самостійних газових покладів або ж супутні 

нафтових покладів, і горючі гази, укладені у вугільних пластах. 
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Походження природних горючих газів обумовлено біохімічними 

розкладанням органічної речовини і подальшим метаморфізмом останнього 

під впливом геохімічних факторів. Крім того, горючі гази утворюються при 

взаємодії парів води з карбідами металів, а також СО і Н2. 

Найбільше значення має природний газ з газоносних пластів - одне з 

основних горючих копалин, що займає ключові позиції в паливно-

енергетичних балансах багатьох держав, важлива сировина для хімічної 

промисловості. Більш ніж на 90% він складається з вуглеводнів, головним 

чином метану СН4. Містить і більш важкі вуглеводні - етан, пропан, бутан, а 

також меркаптани і сірководень (зазвичай ці домішки шкідливі), азот і 

вуглекислий газ (вони в принципі не приносять користі, але і не шкідливі), 

пари води, корисні домішки гелію і інших інертних газів [6, 7]. 

У викопному природному газі містяться вуглеводні з низькою 

молекулярною масою. Він має приблизно такий склад (за обсягом): 80-98% 

метану, 2-3% його найближчих гомологів - етану, пропану, бутану і невелика 

кількість домішок - сірководню, азоту, благородних газів, оксиду вуглецю 

(IV) і водяної пари [8]. 

 У табл. 2.1 показаний приблизний склад газових покладів різних 

родовищ. 

 

Таблица 2.1 

Склад газових покладів різних родовищ, % 

Родовище СН4 4 С2Н66 С3Н8С 8 С4Н104 N2+СО2C 

Шебелинське 92,50 2,78 0,65 0,56 3,51 

Дашавське 97,80 0,50 0,20 0,10 1,40 

Хрестищенське 93,50 3,30 0,80 0,30 2,00 

Котелевське 87,40 5,50 2,40 0,80 3,30 

Уренгойське 98,80 0,07 – – 1,10 
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Характерною особливістю складу нафтових попутних газів є наявність 

в них, крім метану, також етану, пропану, бутанів і парів важчих вуглеводнів. 

У багатьох з них присутні сірководень і негорючі компоненти: азот, 

вуглекислий газ, а також рідкісні гази - Не, Аr. Останні містяться в 

кількостях (від 3 до 10%), рідко представляють промисловий інтерес. Газ 

скупчуюється в таких ділянках земної кори («пастках»), де фізичні та 

геологічні умови сприяють їх тривалого збереження [8]. 

Основним газом самостійних газових покладів і вугільних пластів є 

метан. У газах, супутніх нафти, крім метану, містяться значні кількості його 

гомологів. 

Теплота згоряння сухого природного газу 33,52-35,61 МДж / м3. У табл. 

2.2, представлена характеристика газів, які входять до складу газоподібного 

палива. 

Таблиця 2.2 

Характеристика газів, які входять до складу газоподібного палива 

      Газ Позначення Щільність, 

кг/м3 

Теплота згоряння, 

МДж/м 

Водень H2 0,090 10,80 

Азот  N2 2,52 – 

Кисень О2 1,428 – 

Окис вуглецю CO 1,250 12,65 

Двуокис вуглецю CO2 1,964 – 

Діоксид сірки SO2 2,858 – 

Сірководень H2S 1,520 23,40 

Метан CH4 0,716 35,85 

Етан C2H6 1,342 63,80 

Пропан C3H8 1,967 91,30 

Бутан C4H10 2,593 118,74 

Пентан C5H12 3,218 146,20 

Етилен C2H4 1,251 59,10 

Пропилен C3H6 1,877 86,07 

Бутилен C4H8 2,503 113,60 

Бензол C6H6 3,485 141,50 
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2.4. Необхідність одоризації газу. 

 

Майже всі природні горючі гази зовсім не мають запаху або мають 

дуже слабкий запах, за яким їх складно розпізнати. Внаслідок цього важко 

своєчасно виявити присутність газу в приміщеннях і вжити заходів щодо 

запобігання накопичення газу, уникнувши пожеж, вибухів і отруєнь [9]. 

Для того, щоб можна було своєчасно виявити газ, який не має власного 

специфічного запаху, йому штучно надають запах, тобто одоризують. 

Речовини, які застосовуються для штучної одоризації газу, називаються 

одорантами, а апарати, в яких відбувається одоризація - одоризатори. 

Застосовувані для одоризації газу речовини повинні відповідати ряду 

вимог, основні з яких наступні: запах одоранту повинен бути різким і 

специфічним, тобто відрізнятися від інших запахів житлових і інших 

приміщень; одоранти і продукти їх згоряння повинні бути фізіологічно 

нешкідливими і не діяти на газопроводи, прилади і обстановку приміщень; 

одорант повинен бути недефіцитним [9]. 

Як одоранти найбільшого поширення набули органічні сірчисті 

з'єднання (меркаптани, сульфіди і дисульфіди), що застосовуються як у 

вигляді індивідуальних хімічних речовин (наприклад етилмеркаптан), так і у 

вигляді технічних промислових продуктів, що містять зазначені сірчисті 

органічні сполуки (колодорант, пенталарм, каптан і ін .). 

Норма питомої витрати застосовуваного одоранту залежить як від його 

природи, так і від складу і властивостей газу, а також від кліматичних умов. 

Для одоризації газу на магістральних газопроводах застосовується 

етилмеркаптан - горюча рідина з температурою кипіння 37 °С. Середньорічна 

норма витрати етилмеркаптану для одоризації природного газу 16 г (19,1 см3) 

на 1000 м3 газу (при 0 °С і 133 Па) [10]. 

Одорант повинен зберігатися в бочках заводського виготовлення в 

спеціальному вогнестійкому приміщенні або в підземній металевій ємності, 

пов'язаної технологічними лініями з одоризаційною установкою. 
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Зберігання одоранту поблизу опалювальних приладів і під впливом 

прямих сонячних променів не дозволяється. 

Одорант з ємностей складу в проміжну видаткову ємність повинен 

подаватися за допомогою насоса крізь фільтр. 

Експлуатація ємностей одоризаційної установки, що працює під тиском 

понад 0,07 МПа, а також матеріали, з яких вона виготовлена, повинні 

відповідати вимогам діючих Правил пристроїв і безпечної експлуатації 

посудин, що працюють під тиском. 

Технологічні лінії одоризаційних установок, їх запірна арматура і 

сальникова набивка повинні бути виконані з матеріалів інертних до 

одоранту. 

До моменту здачі одоризаційних установки в експлуатацію повинні 

бути розроблені і затверджені керівництвом інструкції по їх експлуатації і 

ремонту; проведено навчання персоналу. 

При роботі одоризаційної установки необхідно [11]: 

а) стежити за герметичністю апаратури і комунікацій, а при виявленні 

несправностей негайно вживати заходів до їх усунення: 

б) дотримуватися правил зберігання, заливки і використання одоранту, 

пам'ятаючи, що надмірно одоризований газ отруйний; 

в) вести облік витрати одоранту і ступеня одоризації газу. 

Склад зберігання одоранту повинен бути обладнаний засобами 

пожежогасіння та індивідуальними засобами захисту обслуговуючого 

персоналу. 

 

2.5. Якість природного газу, який подається споживачам. 

 

Згідно з міждержавним ГОСТ 5542-87 «ГАЗИ ГОРЮЧІ ПРИРОДНІ 

ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО І КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕН-

НЯ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ », за фізико-хімічними показниками природні 

горючі гази повинні відповідати вимогам і нормам, зазначеним у табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Фізико-хімічні показники природних горючих газів 

Найменування показника Норма Метод 

випробування 

Теплота згоряння нижча, 

МДж/м3 (ккал/м3), при 20 °С 101,325 кПа, 

не менше 

31,8 

(7600) 

ГОСТ 27193-86 

ГОСТ 22667-82 

ГОСТ 10062-75 

Область значень числа Воббе (вища), 

МДж/м3 (ккал/м3) 

41,2-54,5 

(9850-13000) 

ГОСТ 22667-82 

Припустиме відхилення числа Воббе від 

номінального значення, %, не більше 

5 - 

 Масова концентрація сірководню, г/м3, 

не більше 

0,02 ГОСТ 22387.2-83 

Масова концентрація меркаптану, г/м3,  

не більше 

0,036 ГОСТ 22387.2-83 

ГОСТ 22387.3-77 

Об’ємна доля кисню, %, не більше 1,0 ГОСТ 23781-83 

Маса механічних домішок в 1 м3, г,  

не більше 

0,001 ГОСТ 22387.4-77 

Інтенсивність запаху газу при об’ємній 

долі 1% в повітрі, бал, не менше 

3 ГОСТ 22387.5-77 

 

Визначення якісних показників газу, що надходить в Україну, тобто 

визначення відповідності його фізико-хімічних показників (ФХП) тим, які 

обумовлені контрактами, здійснюється на ГВС і пунктах вимірювання 

витрати газу (ПВВГ), які розташовані на вході магістральних газопроводів в 

Україні. ГВС та ПВВГ оснащені сучасними основними і дублюючими 

автоматизованими комплексами обліку газу з фіскальним енергонезалежною 

архівом кількості і компонентного складу газу, а також втручань. Визначення 
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ФХП газу, що надходить на територію України, проводиться щодоби в 

хіміко-аналітичних лабораторіях і за допомогою потокових хроматографів, 

встановлених на ГВС. 

Контроль за роботою вимірювальних комплексів і надходженням газу в 

українську ГТС здійснюється представниками Національної акціонерної 

компанії «Нафтогаз України», які постійно перебувають на кожній ГВС. 

ФХП газу, що надходить з газотранспортної системи до газорозподільних 

мереж, вимірюються і контролюються на ГРС, які встановлені на виході з 

газотранспортної системи. 

Перевірка якості газу, що надходить з газотранспортної системи в 

газорозподільних мереж проводиться один раз в тиждень. Результати аналізу 

ФХП газу оформлюються у вигляді протоколу якості газу, який 

затверджується керівником лінійно-виробничого управління ДК 

«Укртрансгаз», один примірник якого надається підприємствам, що 

здійснюють експлуатацію газорозподільних мереж [12]. 

Взаємовідносини між газопостачальними організаціями і споживачами 

юридичними особами, обумовлені «Правилами обліку газу під час його 

транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання». 

Перевірку якості (калорійності) природного газу, використовує 

населення, може бути здійснено за заявою громадян. Тобто, в разі 

виникнення сумнівів, споживач може самостійно замовити проведення 

додаткового аналізу ФХП газу. 

Крім того, аналіз якості природного газу в нафтогазовій галузі України 

протягом майже 20 років виконує УкрНДІгаз, на який з 1999 року були 

покладені функції галузевого Центру по контролю якості газу Національної 

акціонерної компанії «Нафтогаз України». 
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3. ТЕХНОЛОГІЯ ОДОРИЗАЦІЇ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 

3.1. Технологічна схема одоризації природного газу [13-16]. 

 

Вузол автоматичної одоризації газу (див. рис. 3.1) призначений для 

автоматичної подачі одоранту (етилмеркаптану) в потік газу пропорційно 

його витраті з метою надання газу характерного запаху. 

 

 
 

Рис. 3.1. Технологічна схема одоризації газу: Е – ежектор;   

ЕК – клапан заправки; ЕР – ємність одоранту; К – кульові крани; КП- 

крапельниця; Ш – штуцера; МН – манометри; МР – витратомір;  

Н- дозуючий насос; УУ – показник рівня; Ф - фільтри 

 

Заправка одоранту в видаткову ємність ЕР з ємності зберігання 

одоранту з використанням кульового крана К13, К2, фільтра одоранту Ф. 

Ємність ЕР призначену для прийому одоранту з ємності зберігання, видачі 
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його на одоризацію природного газу в газопровід ГРС. Видаткова ємність ЕР 

поєднана з покажчиком рівня УУ через клапан заправки ЕКЗ і крани К3, К6, 

К8. Клапан заправки датчика рівня ЕКЗ призначений для заправки одорантом 

і відсікання видаткової ємності від датчика рівня при контролі дозування. 

Рівень одоранту в видаткової ємності визначається покажчиком рівня 

УУ. Після закінчення заправки клапан заправки ЕКЗ закривається і 

починається цикл контролю дозування. Заправка видаткової ємності 

проводиться за рахунок перепаду тиску в ємності зберігання та видаткової 

ємності. Перепад тиску створюється за рахунок зниження тиску у видатковій 

ємності ежектором Е і одночасного підвищення тиску в ємності зберігання. 

Регулювання кількості подаваного одоранту в ГРС відбувається за 

допомогою регулювання параметрів роботи дозуючого насоса Н, 

використання масового витратоміра МР, кранів К3, К6, К8, К0; К9 і штуцера 

Ш1. Так само передбачена подача одоранту на Ш1, через К1, К12, голчастий 

клапан К1, крапельницю КП1, яка служить для візуального контролю витрат 

одоранту (середня витрати одоранту 16г/1000м3 газу). Деякі технічні 

характеристики установки одоризації, в якій реалізується схема, 

представлена на рис. 3.1, наведені в табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Технічні характеристики установки [13, 16] 

Найменування показника Значення 

 Максимальна витрата газу, Нм3 /ч 25800 

Похибка дозування одоранта ±1% 

Робоче середовище 

 

Природний газ по 

ГОСТ 5542, 

етилмеркаптан 

Температура робочого середовища, °C -5...+40 
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3.2. Пристрій дозуючого насоса [17]. 

 

Дозуючі насоси НД (див. рис. 3.2) використовуються при виробництві 

харчових продуктів, при видобутку і переробці нафти і газу, у виробництві 

різних синтетичних та інших матеріалів і продуктів. 

Габаритні розміри двухплунжерного насоса-дозатора визначаються 

набором гідроциліндрів. Допустимий тиск на виході кожного з 

гідроциліндрів не повинно перевищувати допустимого тиску на виході 

гідроциліндра базового одноплунжерного агрегату. Зміна подачі в обох 

гідроциліндрах відбувається синхронно, повинні бути задіяні обидва 

гідроциліндра. 

 

 
 

Рис. 3.2. Конструкція плунжерного (поршневого) насосу «ST-P» 

 

 

Плунжерні міні насоси ST-P з продуктивністю до 190 дм3/год.  та 

робочим тиском до 2 МПа призначені для дозування хімічних речовин. 

Плунжерні (поршневі) дозуючі насосів ST-P дозволяє дозувати щодо 

нев’язкі і неабразивні рідини. Виняток становлять моделі з патрубками 3/4" 

Gm і голівкою з нержавіючої сталі, які дозують і в'язкі рідини. 
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Конструкція плунжерного насоса дозволяє виявити пошкодження 

мембрани. 

Насоси відрізняються компактними розмірами (щодо інших 

плунжерних насосів). Висота забору для всіх моделей до 3 метрів. 

Регулювання продуктивності, в тому числі під час роботи насоса, 

здійснюється обертанням ручки мікрометричної ручки, що змінює довжину 

ходу пістону (плунжера). 

Плунжери насосів мають довжину ходу 15 мм і діаметр 16-30-48 мм, 

частота робочих тактів пістона 60 або 120 в хвилину. 

Технічні характеристики: 

Плунжерні дозуючі насоси серії ST-P в компактному виконанні міні; 

Продуктивність: 6÷190 дм3/год, тиск: до 2 МПа; 

Конфігурація AA – головка насоса – н/ст AISI 316l, плунжер – н/ст AISI 

316L; 

BA – головка насоса – ПВХ, плунжер – Кераміка; 

Насоси відповідають нормам CE; 

Корпус насоса виготовлений із литого алюмінію, захищений 

епоксидною і протикислотною фарбою; 

Клас захисту: IP55, ступінь ізоляції: F S1 – IEC 34-1; 

Продуктивність насосів регулюється за допомогою мікрометричної 

ручки, яка управляє довжиною ходу пістона; 

Максимальна висота забору: 3 метри; 

Насос-дозатор управляється вертикально розташованим двигуном; 

Коробка передач працює за принципом холостого ходу (повернення 

пістона здійснюється за допомогою пружини повернення); 

Стандартний двигун: 0,18 кВт, 230/400В, 3 фази, 50 Гц; 

Інші типи двигунів за додатковим замовленням. 

Густина перекачувальної рідини до 1,6. 

В'язкість перекачувальної рідини до 0,5 Па*с. 

Плунжерні дозуючі насоси серії «ST-P» 
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стандартні варіанти виконання: 

- Конфігурація AA – головка насоса – н/ст AISI 316L, плунжер – н/ст 

AISI 316L 

- Конфігурація BA – головка насоса – ПВХ, плунжер – Кераміка. 

Технічні характеристики насосів в залежності від моделі, наведено у 

табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

Технічні характеристики насосів в залежності від моделі 

Модель насосу 

 

Напір Тиск, МПа Потужність 

Дм3/год АА ВА кВт 

АР0011**00100 

АР0022**00100 

11 

22 

0,20 

0,20 

0,10 

0,10 

0,18 

АР0039**00100 

АР0077**00100 

39 

77 

0,13 

0,10 

0,10 

0,10 

0,18 

АР0095**00100 

АР0190**00100 

95 

190 

0,45 

0,35 

0,45 

0,35 

0,18 
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4. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК УЗЛА ОДОРИЗАЦІЇ 

 

4.1. Вихідні дані для проектування. 

 

1) Пропускна спроможність газопроводу-відводу Qсут, млн. м3 / доб. 

2) Діаметр ділянки газопроводу dн, мм. 

3) Початковий тиск ділянки газопроводу Рн, МПа. 

4) Довжина газопроводу-відводу L, км. 

5) Середньорічна температура ґрунту tгр, °C. 

6) Коефіцієнт теплопередачі від газу до ґрунту, Кт. 

7) Теплоємність газу, Ср, ккал / (кг * К). 

8) Початкова температура газу tн, °С. 

9) Хімічний склад газу х, %. 

 

4.2. Розрахунок газопроводу [18]. 

 

Визначаємо молекулярну масу газової суміші, Мсм, кг/кмоль      

 

                        
100

мV...мVмV
М nn2211

см


                                            (4.1) 

 

де V1, V2, Vn- об’ємні концентрації компонентів, %; 

м1, м2, мn – мольні маси компонентів, кг/кмоль;  

Визначаємо щільність газової суміші, 
СМ
ρ , кг/м3 

 

                                             
22,4

М
ρ СМ

СМ
 ,                                                   (4.2) 

 

де 22,4 – число Авогадро, м3/кмоль  

Визначаємо відносну щільність газу за повітрям,  , кг/м3 
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В

СМ

ρ

ρ
Δ                                                  (4.3) 

 

де ρ в – щільність сухого повітря, кг/м3; 

ρ в = 1,293 кг/м3 за стандартних умов.   

Визначаємо динамічну віскозність газової суміші, мсм, кгс/м2 

 

                               
100

μV...μVμV
μ nn2211

см


                                     (4.4) 

 

де м1, м2, мn – динамічна віскозність компонентів, кгс/м2 

 

Визначаємо критичний тиск газової суміші, Ркр, МПа 

 

                              
100

РV...РVРV
Р КРnnКР221КР1

КР


                                (4.5)  

 

де Pкр1, Ркр2, Ркрn – критичний тиск компонентів, МПа.  

Визначаємо критичну температуру суміші газу, Ткр, К 

 

                                
100

ТV...ТVТV
Т КРnnКР22КР11

КР


                             (4.6)  

 

де Tкр1, Tкр2, Ткрn – критичні температури компонентів, К.  

 

 

Визначаємо середній тиск газу на дільниці, Рср, МПа 

 

                                       











Кн

К
2

нСР
РР

Р
Р

3

2
Р                                 (4.7)  
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де Рн – початковий тиск газу, кгс/см2; 

Рк – кінцевий тиск газу, кгс/см2 

Визначаємо середню температуру, Тср, К 

 

                                     )е(1
х

)t(t
tt хгрн

грср




                                     (4.8) 

 

де е – основа натурального логарифму, е = 2,718; 

tгр. – температура ґрунту на глибині залягання газопроводу, °С; 

tн – температура газу в початку розрахункової дільниці, °С 

 

                                            
6

СР

ТН

10СΔq

К1d62,6
х




                                         (4.9) 

 

де Кт – коефіцієнт теплопередачі від газу до ґрунту, Кт=1,25; 

Ср – питома теплоємність газу, Ккал/кг*°С; 

q – пропускна здатність газопроводу-відводу, млн. м3/сут.; 

l - довжина дільниці газопроводу, км. 

Середня температура газу, Тср, К 

 

                                             273tТ
cрСР
                                              (4.10)  

Визначаємо наведену температуру газової суміші, Тпр 

 

                                                
КР

СР

ПР
Т

Т
Т                                             (4.11) 

 

Визначаємо наведений тиск, Рпр 

 

                                                 
КР

СР

ПР
Р

Р
Р                                             (4.12) 
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За значеннями Ткр и Ркр визначаємо коефіцієнт стискання газової суміші 

за графіком [1]. 

Визначаємо число Рейнольдса, Re 

 

СМв

3

е
μd

Δg101,81
R




                                          (4.13) 

 

де dв – внутрішній діаметр дільниці газопроводу, мм;  

q – пропускна здатність, млн.м3/сут.; 

 - відносна щільність газу за повітрям. 

 

                                           
стнв

2δdd                                               (4.14)  

 

Визначаємо коефіцієнт опору тертя, λтр 

 

                                  0,2

е

ТР
)

dв

К2

R

158
(0,067λ


                                (4.15) 

 

де К – еквівалентна шорсткість стінок труб, мм. 

Визначаємо коефіцієнт гідравлічного  опору, з місцевих опорів і 

гідравлічної ефективності газопроводу, л. 

 

                                               2

ТР

Е

λ
1,05λ                                            (4.16) 

 

де Е – коефіцієнт гідравлічної ефективності газопроводу, Е= 0,95. 

Визначаємо пропускну здатність газопроводу-відводу, qcут, м
3/сут. 

Далі, отриману пропускну здатність газопроводу-відводу порівнюємо з 

величиною пропускної здатності ГРС. Якщо вони відповідають одна одній, 

то розрахунок вірний.   
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4.3. Розрахунок обладнання ГРС.  

 

Метою розрахунку є підбір обладнання для ГРС, яке представлено 

регулятором тиску і запобіжним клапаном.  

 

4.3.1 Перевірочний розрахунок регулятору тиску [19, 20]. 

 

Вихідні дані: 

Максимальні витрати газу, Qmax, м
3/доб. 

Тиск газу на вході в ГРС, Р1, кгс/см2.  

Тиск газу на виході з ГРС, Р2, кгс/см2. 

Температура газу на вході в ГРС, Твх, К. 

Щільність газу, ρ, г/см2. 

Типорозмір регулятора тиску перевіряють за коефіцієнтом пропускної 

здатності С, який залежить від режиму закінчення газового потоку через 

регулятор, тобто від перепаду тиску на регулюючому органі. 

Для регулятора прямої дії типу РД в умовах до критичного режиму 

закінчення (Р2 > 0,5 * Р1) С, т /год. 

 

                                  

Tρ

РΔР
Е514

Q1,15
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н

1

мах







                                         (4.17) 

 

Для критичного режиму витікання (Р2 < 0,5*Р1) 
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Р
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                                         (4.18) 

 

де Р1, Р2 – тиск газу на вході і виході регулятора, кгс/см2; 

Qmax – максимальна витрата газу через регулятор, м3/год.; 
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Т - робоча температура газу перед регулятором, К; 

ρн – щільність газу при нормальних умовах, кг/м3; 

ДР – перепад тиску на регулюючому органі регулятора, кгс/см2; 

Е – коефіцієнт розширення газу. 

Типорозмір регулятора і регулюючого органу вибирають за 

коефіцієнтом пропускної здатності. Він залежить від режиму прокачювання 

газового потоку через регулятор, тобто від перепаду тиску на регулюючому 

органі. За технологічною схемою ГРС передбачено 4 нитки редукування - 2 

робочих і 2 - резервних. 

Для регулятора прямої дії типу РД в умовах до критичного режиму 

прокачування:
12
Р0,5Р   
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                                                (4.19) 

 

Для критичного режиму протікання 
12
Р0,5Р   
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                                              (4.20)  

 

де Р1 – тиск газу на вході, кгс/см2; 

Qmax – максимальна витрата газу, м3/год.; 

Т – температура газу на вході в регулятор, К; 

ρн – щільність газу при нормальних умовах, кг/м3; 

Е – коефіцієнт розширення. 

Вибираємо формулу для розрахунку для діючих умов. 
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По знайденому максимального значення коефіцієнта пропускної 

спроможності підбираємо регулятор тиску РД-80-64, що відповідає 

встановленим регуляторам тиску на ГРС. 

 

4.3.2 Перевірочний розрахунок запобіжних клапанів [21]. 

 

Вихідні дані: 

Часовий витрата газу, q, м3/год.; 

Молекулярна маса газової суміші, кг/кмоль; 

Тиск газу на виході з ГРС, Р2, кгс/см2; 

Температура газу на вході в ГРС, Твх, °С. 

Визначаємо пропускну здатність запобіжних клапанів, QК, кг/год.  

 

                                   
Т

М
РF220Q

к
                                             (4.21) 

 

де F – перетин клапану, см2;  

М – молекулярна маса газової суміші, кг/кмоль; 

Т – температура газу, К; 

Р – абсолютний робочий тиск, кгс/см2.  

Визначаємо масову витрату газової суміші, G, кг/ч 

 

                                            0,25ρqG
Н
                                            (4.22) 

 

де q – погодинна витрата газу, м3/час; 

н – щільність газової суміші, кг/м3 

Визначаємо перетин клапану, F, см2  
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Т

М
Р220

G
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                                       (4.23) 

 

Визначаємо діаметр сідла клапану, dc, см.  

 

                                               
2

с
d0,785F                                           (4.24) 

 

де dc – внутрішній діаметр сідла клапану, см. 

 

                                                   
0,785

F
d

c
                                         (4.25) 

 

За знайденим значенням діаметру сідла підбираємо тип запобіжного 

клапану, який повинен відповідати клапанам, що  встановлюються на ГРС. 
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