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Можливості економії палива  
при впровадженні сучасних газотурбінних 
технологій на компресорних станціях 

магістральних газопроводів  
 
У статті описано використання газотурбінних двигунів при перекачуванні газу, що дозволяє заощаджувати до 
20% палива. Ще більшу економічність можна одержати при використанні газопаротурбінних технологій, зок-
рема, технології “Водолій”. 
 
The use of gas turbine engines at gas transfer allows to save fuel up to 20%.  By using steam-and-gas turbine 
technologies, in particular, technologies "Aquarius" we can get even greater economy.  

Економія палива, особливо такого еколо-
гічно чистого, як природний газ, є однією з 
найважливіших задач більшості галузей 
промисловості. Ця задача тим більше важ-
лива для України, оскільки значну частину 
природного газу приходиться імпортувати, 
витрачаючи на це дефіцитні валютні кошти. 
Магістральні газопроводи (МГ) є в усьому 
світі основним (практично єдиним) транспо-
ртним засобом доставки природного газу від 
місць видобутку до споживачів. Неминучі 
втрати тиску через тертя в трубопроводі 
змушують установлювати через кожні 150–
200 км компресорні станції (КС) для підтри-
мки в трубопроводі необхідного тиску. До 
появи нагнітачів з газотурбінним приводом 
переважна кількість КС була обладнана еле-
ктродвигунами. Застосування дизелів обме-
жувалося їх відносно малою потужністю, а 
паротурбінний привод мав низьку економіч-
ність і великі капітальні витрати. Електро-
привод при всій зручності експлуатації ви-
магав будівництва високовольтних ліній 
електропередач (ЛЕП), трансформаторних 
підстанцій, що зв'язано з великими втратами 
електроенергії (10–12%). Оскільки електро-
енергія виробляється з того ж природного 
газу на паротурбінних теплоелектростанціях 
(ТЕС) з реальним ККД 28–30%, а газ ще не-
обхідно доставити від найближчого МГ на 
ТЕС, затративши визначену кількість енер-

гії, маємо загальну ефективність системи 
18–23% без обліку капітальних витрат.  

Метою даної статті є обґрунтування ефе-
ктивності використання на МГ газотурбін-
ного привода, що дозволяє знизити витрати 
газу на транспортні нестатки. Одночасно 
показане те, що використання сучасних га-
зотурбінних технологій дозволяє вдвічі зни-
зити споживання газу на КС. 

Поява на КС найпростішого газотурбін-
ного привода навіть з порівняно низьким 
ККД (25–28%) дозволила відповідно збіль-
шити ККД системи, не говорячи про істотне 
(більш ніж у два рази) зниження капіталь-
них витрат [1]. Подальше удосконалювання 
газотурбінних двигунів, збільшення їх ККД 
до 31–32% забезпечили переважне застосу-
вання газотурбінного привода на більшості 
нових і модернізованих газопроводів. Однак 
ККД газотурбінних установок простого цик-
лу не можна збільшувати безмежно: самі 
жароміцні матеріали навіть при наявності 
інтенсивного охолодження не можуть дов-
гостроково працювати при температурах 
робочого тіла вище 1100оС, що обмежує при 
сучасних матеріалах гранично досяжний 
ККД∼36%. 

Саме по собі одержання такого ККД є 
значним досягненням, що забезпечує значну 
економію палива на КС. Наприклад, на КС 
“Гребеньківська” у Полтавській області в 
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рівних умовах працюють агрегати ГПА 25-
75 ленінградського виробництва і М-80 ви-
робництва нашого науково-виробничого 
комплексу газотурбобудування. Двигуни 
однакової потужності (25 МВт), але добове 
споживання газу в першого складає 230–240 
тис. нм3, а в другого, що має ККД 36%, – 
165–170 тис. нм3. При ціні природного газу 
60 USD/тис. м3 наш двигун дає чистого при-
бутку 3750 доларів у добу тільки за рахунок 
економії палива, тобто двигун М-80 окупа-
ється менш ніж за три роки тільки за раху-
нок економії палива. Не дивно, що російсь-
кий Газпром виявляє підвищену цікавість до 
цього двигуна. 

В умовах жорсткої конкурентної бороть-
би необхідно безперервно удосконалювати 
приводні двигуни. Хоча можливості підви-
щення ефективності власне газотурбінного 
двигуна були значною мірою вичерпані, 
ККД установки міг бути підвищений за ра-
хунок ускладнення схемних рішень. Утилі-
зація тепла газів, що відходять, у теплових 
двигунів відома давно. Установлений на ви-
хлопі з турбіни утилізаційний котел міг дати 
велику кількість пари і гарячої води, знайти 
застосування яким в умовах далекості КС 
від населених пунктів і промислових під-
приємств було непросто. Безумовно, припи-
нення відбору з трубопроводу природного 
газу на власні теплотехнічні потреби дає 
економію, але масштаби її відносно невели-
кі. Тому використання когенераційної газо-
турбінної технології (коли одночасно вироб-
ляються два види енергії: механічна – для 
привода нагнітача і теплова) доцільне тільки 
на північних ділянках МГ чи на КС, розта-
шованих поблизу населених пунктів чи про-
мислових підприємств, здатних використо-
вувати вироблене тепло. Ще одним перспек-
тивним споживачем тепла можуть стати 
опріснювальні установки, якщо трубопровід 
розташований у жаркій кліматичній зоні не 
занадто далеко від берега моря. Ціна прісної 
води у світі неухильно зростає, а в жарких 
країнах тим більше. 

Визначений інтерес для КС МТ представ-
ляють бінарні установки, що передбачають 
скидання пари, виробленої в котлі-
утилізаторі, на самостійну силову парову 

турбіну [2]. Незважаючи на збільшення по-
чаткової вартості установки в зв'язку з необ-
хідністю створення устаткування водопідго-
товки і конденсатора для глибокого розши-
рення пари, економічність подібної газопа-
ротурбінної схеми істотно зростає і досягає 
при великих потужностях (100–300 МВт) 
51–54%. Необхідність наявності великих 
потужностей диктується відсутністю висо-
коекономічних парових турбін щодо малої 
потужності (менш 10 МВт).  

Рішення проблеми можливо декількома 
шляхами. На КС одночасно працює кілька 
агрегатів, сумарна потужність яких складає 
50 МВт і більше. Одночасне скидання пари з 
усіх котлів-утилізаторів дозволить приводи-
ти парову турбіну 15–20 МВт, що може за-
безпечити прийнятну ефективність [3]. Але 
навіть використання парової турбіни меншої 
потужності (нехай не найефективнішої) іс-
тотно збільшує ККД установки, тобто забез-
печує значну економію газу. 

Науково-виробничий комплекс газотур-
бобудування накопичив великий досвід по 
виготовленню й експлуатації бінарних уста-
новок. Спроектовані в 1972–79 рр. бінарні 
установки М-21 і М-25 дотепер успішно екс-
плуатуються у флотах України, Росії і США. 
Застосування парової турбіни потужністю 
близько 6 МВт, що працює від утилізаційно-
го котла газотурбінного двигуна потужніс-
тю 19 МВт, дозволило одержати економію 
25% палива. Необхідно тільки мати на увазі, 
що початкова вартість установки помітно 
зростає, хоча й окупається протягом декіль-
кох років, особливо при сучасних цінах на 
паливо. 

Більш корисною схемою для КС є газоту-
рбінна технологія STIG (Steam Injection Gas 
turbine): пара від утилькотла подається без-
посередньо в проточну частину газової тур-
біни перед камерою згорання. Ця пара збіль-
шує кількість робочого тіла без додаткових 
витрат енергії на його стиск у компресорі, 
знижує температуру в камері згорання і мо-
же використовуватися для охолодження ло-
паток турбіни. В результаті зростає потуж-
ність і економічність установки та ресурс еле-
ментів проточної частини газової турбіни. 
Додаткове підвищення ефективності можна 
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одержати шляхом упорскування води на 
вхід компресора ГТД, що зменшує темпера-
туру повітря після компресора і, відповідно, 
роботу стиску, а також збільшує масу робо-
чого тіла. Технологія STIG завдяки високій 
економічності усе ширше використовується 
в різних країнах (зокрема в енергетиці 
США). 

Істотним недоліком технології STIG є до-
сить велика витрата котлової води, що зму-
шує розміщати силові установки в безпосе-
редній близькості від джерел чистої води 
(наприклад, у США в регіоні Великих озер). 
Це істотне обмеження не дає можливості 
повсюдно застосовувати високоефективну 
технологію. Крім того, у багатьох розвину-
тих країнах ведеться активна робота по під-
готовці законодавства, що обмежує викид 
водяної пари в атмосферу. Прийняття такого 
закону знизить ефективність застосування 
технології STIG за рахунок неминучих 
штрафів. Упорскування води в компресор, 
що підвищує економічність установки, стри-
мується практичною відсутністю водяних 
форсунок-розпилювачів, що забезпечують 
розмір водяних крапель не більше 4–5 мкм. 
Через високі окружні швидкості при збіль-
шенні розмірів краплі починається ерозія 
робочих лопаток (особливо по передній 
крайці і кориту), що прогресивно збільшу-
ється в міру росту розміру краплі. Створен-
ня ж форсунки з дисперсністю розпилу мен-
ше 5 мкм представляє серйозну технічну 
проблему. 

Більшості перерахованих проблем позба-
влена технологія “Водолій”, запропонована 
д.т.н. М.О. Диким, яка становить подальший 
розвиток технології STIG, але з одним прин-
ципово новим елементом – парогазовим 
контактним конденсатором [4]. Багаторічні 
дослідження, проведені в конструкторських 
і дослідницьких підрозділах науково-
виробничого комплексу газотурбобудування 
“Зоря”-“Машпроект” при активній участі 
фахівців Київського національного політех-
нічного і Миколаївського морського техніч-
ного університетів під загальним керівницт-
вом д.т.н. проф. М.О. Дикого, довели мож-
ливість практичного створення контактного 
конденсатора, здатного цілком уловлювати і 

конденсувати усю водяну пару в газопаро-
вій суміші після виходу з котла-утилізатора. 
Цей принциповий прорив в області газотур-
бінних технологій дозволив створити уні-
версальну технологію, однаково припусти-
му до установок практично будь-яких поту-
жностей, але особливо корисну при обмеже-
них потужностях 1-30 МВт, характерних 
для локальних енергетичних установок і га-
зоперекачувальних агрегатів КС. 

Установки за технологією “Водолій” не 
тільки не мають потребу в джерелі високо-
якісної води, але і здатні уловлювати водяну 
пару, що утвориться при згоранні вуглевод-
невих палив. Кількість цієї пари дорівнює 
кількості використаного палива і складає 
кілька тонн у годину, що досить для покрит-
тя усіх втрат води в технологічному циклі. 
Тому “Водолій” практично не має потребу в 
джерелах води. 

Водяна пара з котла-утилізатора може бути 
використана різними способами, що забезпе-
чує високу гнучкість при експлуатації в різних 
умовах. При зниженні температури навколиш-
нього повітря можна збільшувати відбір пари 
на опалення, при збільшенні температури по-
вітря – пара замість опалення подається в тур-
біну і компенсує зниження потужності через 
високу температуру повітря на вході. У такий 
спосіб установка стає практично кліматонеза-
лежною, що винятково важливо для МГ. Уста-
новка має ККД порядку 42–44%, що забезпе-
чує значну економію палива. 

Дуже успішно можна використовувати тех-
нологію “Водолій” у період переходу від елек-
тричного до газотурбінного привода на КС. 
Сумарна потужність електропривідних нагні-
тачів на МГ України складає 820 МВт, а жив-
ляться вони з енергосистеми країни. Оскільки 
експлуатаційний ККД ТЕС не перевищує 
29,5% плюс утрати на ЛЕП і транспортування 
газу від МГ до ТЕС, то сумарний ККД опус-
титься до 21...22%. Ефективність використан-
ня палива в перехідний період можна збільши-
ти вдвічі, не заміняючи електропривідні агре-
гати до їх повного зносу, якщо на електропри-
відних КС МГ установити електрогенеруючі 
блоки за технологією “Водолій”. Оптималь-
ним варіантом буде, якщо потужність блоків 
перевищить удвічі потужність, необхідну для 
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електропривода. Це дозволить половину виро-
бленої дешевої електроенергії направляти в 
енергосистему країни по наявній ЛЕП. Таке 
технічне рішення забезпечить одержання 4,3 
млрд. кВт-ч електроенергії в рік при річній 
роботі КС МГ 4800 годин, що складає 8,7% 
від електроенергії, виробленої всіма ТЕС краї-
ни.  

Для впровадження на КС МГ нової газо-
турбінної технології “Водолій” була вигото-
влена, змонтована на КС “Ставищенська” і 
запущена в експлуатацію перша газоперека-
чуюча установка “Водолій-19” виробництва 
НВКГ “Зоря”-“Машпроект”. Перші резуль-
тати експлуатації підтвердили заявлені пара-
метри. 

Висновки 

1. При ремонті і модернізації МГ Укра-
їни (як це передбачено проектом консорці-
уму України, Росії і Німеччині) особлива 
увага повинна бути приділена впрова-
дженню на КС передових газотурбінних 
технологій, що забезпечить зниження екс-
плуатаційних витрат і економію необхід-
ного для народного господарства природ-
ного газу. 

2. Використання газотурбінної технології 
“Водолій” на КС дозволяє не тільки зберег-
ти до повного вироблення ресурсу електро-
привод, але і дати додатково велику кіль-
кість електроенергії в енергомережі країни. 

3. Практична реалізація проекту вже 
здійснена ДП НВКГ “Зоря”-“Машпроект” на 
КС “Ставищенська”, що істотно полегшує по-
дальше впровадження ефективної технології.  
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