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В даний час все більше по радіо і телебаченні згадується газотранспортна 

система України (ГТС), перспективи її розвитку, реконструкції і ремонту. 

Значимість же ГТС України зростає у зв'язку з тим, що Україна перебуває між 

основними газодобувними регіонами й основними споживачами природного 

газу в Європі, з'єднуючи, таким чином, магістральні газопроводи всіх сусідніх 

країн. 

Розвиток газової й ряду суміжних галузей промисловості сьогодні в 

значній мірі залежить від подальшого удосконалювання експлуатації й 

обслуговування систем трубопровідного транспорту природних газів. 

Компресорна станція (КС) - невід'ємна складова частина магістрального 

газопроводу, що забезпечує транспорт газу за допомогою газоперекачуючого  

обладнання.  

Традиційна схема компонування КС припускає об’єднання технологічних 

агрегатів по функціональній ознаці й установку їх на окремих площадках. 

Таким чином, виділяється установка очищення газу, площадка 

газоперекачуючих агрегатів (ГПА), установка охолодження газу, а також 

допоміжні установки (підготовка паливного і пускового газу, ємність збору 

продуктів очищення газу й ін.). Принципова схема класичного компонування 

КС показана на рисунку 1.  



 

Рис. 1. Класична схема КС 

 

Для зниження витрат на будівництво й збільшення ефективності 

використання газоперекачуючого обладнання доцільно застосовувати 

компресорні станції з блочною компоновкою. Дане технічне рішення має на 

увазі об'єднання апарата очищення (пиловловлювачі ПВ), ГПА й апарата 

повітряного охолодження (АПО) у єдиний технологічний блок (ТБ), що є 

самостійної складовою КС. Апарат очищення газу може й не входити до складу 

ТБ, у цьому випадку установка очищення аналогічна до традиційної. 

Принципова схема блочного компонування КС, коли ТБ має у своєму складі 

пиловловлювач, показана на рисунку 2. При цьому блочне компонування, у 

порівнянні із класичним, має ряд переваг: 

- скорочується час проектування, будівництва й введення об'єкта в 

експлуатацію; 

- скорочується чисельність ремонтного і експлуатаційного персоналу, а 

також супутніх споруджень на об'єктах шляхом застосування агрегатно-

вузлового ремонту, при якому основні вузли й агрегати устаткування 

ремонтуються на централізованих спеціалізованих ремонтних базах (ЦСРБ), що 

розміщаються в економічно обґрунтованому радіусі обслуговування; 



- зменшується загальна маса матеріалів, що витрачаються на створення 

наземного об'єкта, за рахунок сполучення однорідних функцій основи в різних 

конструкціях (наприклад, сполучення опорної конструкції блокового пристрою 

з фундаментом, із платформою транспортного засобу й ін.); 

- зменшується об'ємна маса конструкційних матеріалів за рахунок  

застосування переважно легких металевих сплавів, полімерів і інших 

ефективних матеріалів; 

- скорочується обсяг робіт нульового циклу на об'єктах за рахунок 

винесення технологічних трубопроводів, електричних кабелів на естакади або в 

комунікаційні коридори; 

- зменшується займана площа максимальним компонуванням на генплані, 

двоповерхового компонування блокових пристроїв як основного, так і 

допоміжного призначення, винесення із площадки блокових пристроїв, що 

мають із основними виробничими спорудженнями мінімум зв'язків або не 

мають зовсім; 

- дозволяє легко нарощувати потужність КС; 

- поліпшуються умови праці й екологічної безпеки; 

- скорочується довжина технологічних трубопроводів КС до 1,5 разів; 

- скорочується кількість арматур за рахунок відсутності кранів на АПО й 

ПВ; 

- поліпшуються умови пуску ГПА за рахунок присутності в пусковому 

контурі АПО газу; 

- проводиться більш точна діагностика технічного стану АПО; 

- рівномірно розподіляється потік газу по АПО. 



 

Рис. 1. Схема КС з блочною компоновкою 

 

 

Література: 

1. Кочуров В.В. Проблемы диагностики и прогнозирования надежности 

блочно-комплектного оборудования магистральных газопроводов./ 

Строительство наземных обьектов // ВНИИПКтехоргнефтегазстрой, - М., 1986. 

– С. 10-12. 

2. Куриц С.Я. Блочно-комплектое строительство в нефтяной и газовой 

промышленности. – М., 1977. – 304 с. 

 

 


