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ОЦІНКА РИЗИКУ РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОГІНУ 

“КРЕМЕНЧУК-КРИВИЙ РІГ” 
 

На основі аналітичних розрахунків зроблено оцінку ризиків виникнення техногенних аварій та наведено 

рекомендації щодо зниження ризику виникнення аварійних ситуацій на магістральному газогоні “Кременчук-

Кривий Ріг”. 
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Сучасні системи магістрального транспорту 

вуглеводнів є складними інженерно-технічними 

спорудами, які протягом всього терміну служби 

піддаються значним внутрішнім і зовнішнім 

навантаженням, що можуть привести до серйозних 

аварій з викидом вуглеводнів, пожеж або вибухів. 

Повністю виключити можливість виникнення 

аварійної ситуації не можна, тому дуже важливо 

виявити найбільш вагомі фактори, що впливають 

на аварійність, і, застосовуючи ефективні заходи 

безпеки, знизити ризик виникнення і матеріальні 

втрати від аварій. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень 

показав, що виділяють шість основних причин 

розгерметизації магістральних газогонів:  

зовнішній вплив; будівельні недоліки і дефекти 

матеріалів; корозія; рух грунту, викликаний 

природними явищами; помилки операторів; інші 

невідомі причини. 

Підсумковий ризик (частота розгерметизації) на 

кожній ділянці газогону розраховується шляхом 

підсумовування шости доданків, відповідних 

частотам розгерметизації для даного газогіну по 

кожної з шости основних причин розгерметизації. 

Природний газ надходить в Україну 22 

магістральними газогонами, а  виходить за межі 

України - по 15. Протяжність газогонів  складає 

37,1 тис. км, у тому числі 14 тис.км - трубопроводи 

найбільшого діаметра (1020-1420 мм).  

Для кількісної оцінки була обрана траса одного 

з магістральних газогонів України “Кременчук - 

Кривий Ріг” загальною протяжністю 272,2 км. Це 

один з основних газогонів країни, який забезпечує 

стабільне газопостачання промисловим спожива-

чам і населенню Полтавської, Кіровоградської 

областей та міст Кременчук, Кропивницький, 

Кривий Ріг. До цього газогону підключені 24 газо-

розподільні станції і газопровід-відвід до Кропив-

ницького, на якому підключено 4 газорозподільні 

станції. Ділянка газогону проходить по обводне-

ним солончаковим землям, які мають високу коро-

зійну активність. 

Траса даного газогону була умовно розділена на 

20 характерних ділянок, що мають певні 

особливості. Для кожної з ділянок була 

розрахована частота розгерметизації газогону за 

методикою [1], результати наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1  

Розрахунок очікуваної частоти аварійної розгерметизації ділянок газогону  

“Кременчук - Кривий Ріг” 

№ 

з/п 

Ділянка, км Водні 

перепони 

Перетин 

газогоном 

Клас безпеки газогону Частота аварій, 

1/рік.км 

доріг  кому-

нікац. 

нор-

мал. 

сере-

дній 

висо-

кий 

1 15 – – – + – – 1,704·10–5 

2 15 – – – + – – 1,945·10–5 

3 10 – + + + – – 1,704·10–5 

4 15 – – – – + – 1,55·10–5 

5 24 + – – + – – 1,704·10–5 

6 15 – – – – + – 1,55·10–5 

7 20 + – – + – – 1,704·10–5 
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8 9 – – – + – – 1,55·10–5 

9 13,2 + – – – + – 1,704·10–5 

10 12 – – – + – – 1,704·10–5 

11 15 – – – – + – 1,55·10–5 

12 17 + – – + – – 1,704·10–5 

13 15 – – – – + – 1,55·10–5 

14 8 + – – + – – 1,704·10–5 

15 8,5 – – – + – – 1,704·10–5 

16 10 – – – + – – 1,706·10–5 

17 13 – – – + – – 1,704·10–5 

18 15 – – – + – – 1,704·10–5 

19 7,5 + – – – + – 1,55·10–5 

20 15 – – – – + – 1,704·10–5 

 

На рисунку 1 представлений графік 

розрахованої зміни частоти аварій на газогоні з 

якого випливає, що частота розгерметизації 

практично по всій довжині газогону не перевищує 

допустимого значення, крім ділянки, де газогон 

перетинає автомобільну дорогу, інші трубопроводи 

та кабельні лінії зв'язку. 

Аналіз показав, що основним фактором, що 

впливає на значення частоти розгерметизації 

газопроводу, є зовнішній вплив, зниження якого 

можна досягти за рахунок застосування на небез-

печній ділянці труб підвищеного класу безпеки, що 

характеризуються збільшеною товщиною стінки. 

На рисунку 2 представлений графік 

розрахованої частоти аварій на газогоні після 

заміни частини труб. 

 
Рис. 1 – Розрахункове значення частоти аварій на газогоні 

 
Рисунок 2 – Очікувана частота аварій на газогіні після заміни частини труб 

 

З переліку визначених нормативними доку-

ментами заходів [2, 3] щодо зниження ризику 

розгерметизації газогонів та на підставі проведе-

них досліджень, рекомендуємо здійснити вибір і 

забезпечити температурний режим транспорту-

ван-ня вуглеводнів при прокладанні трубопроводів 

газогонів на складних грунтах в залежності від 

способу прокладки і фізичних властивостей 
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грунтів. Впровадження зазначених заходів будуть 

мати і певний економічний ефект. Це обумовлено 

тим, що в залежності від ступеня ризику об'єктів  

газотранспортні та газорозподільчі підприємства 

вимушено резервують певну суму коштів, призна-

чену для ліквідації наслідків можливих аварій. 

Причому обсяг коштів тим вище, чим нижче надій-

ність технічної системи магістрального газогону. 

Підвищуючи надійність такої системи, можливо 

зменшити ризик виникнення аварії, що в свою чер-

гу скоротить кошти для ліквідації аварій й аварій-

них ситуацій та збереже здоров’я й життя людей. 
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ОЦЕНКА РИСКА РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА “КРЕМЕНЧУГ-КРИВОЙ 

РОГ” 

На основе аналитических расчетов выполнена оценка рисков возникновения техногенных аварий и предложены 

рекомендации по снижению риска возникновения аварийных ситуаций на магистральном газопроводе “Кременчуг-

Кривой Рог”. 
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Kriukovska O.,  Makhovskiy V. 

ESTIMATION OF RISK OF INJECTION THE GAS PIPELINE “KREMENCHUG-KRIVOY ROG” 

On the basis of analytical calculations, an assessment of the risks of anthropogenic accidents and recommendations for 

reducing the risk of accidents on the main gas pipeline “Kremenchug-Krivoy Rog”. 

Key words: depressurization, gas pipeline, depressurization frequency, risk. 
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