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в 2020 році Інститут газу 
- за результатами Державної атестації віднесено до І (вищої) 
кваліфікаційної групи
- внесено до Реєстру наукових установ, яким надається 
державна підтримка
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 Газових технологій (Г.В.Жук)

 Технологій альтернативних палив (К.Є.П’яних)

 Термохім. процесів та нанотехнологій (О.І.Ховавко)

 Термічних гетерогенних процесів (К.П.Костогриз)

 Проблем пром. теплотехніки (В.С.Пікашов)

 Захисту атмосферн. повітря від забруднення(А.В.Сміхула )

 Плазмових процесів і технологій (В.А.Жовтянський )

 Високотемпературного тепло- масообміну (Б.С.Сорока)

Наукові відділи
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 розробка наукових засад підвищення ефективності використання 
природного газу та альтернативних енергоносіїв як основи для створення 
нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

 дослідження у галузі прикладної теорії горіння, термодинаміки, 
міжфазного тепло- і масообміну та розробка на цій основі нових 
технологічних процесів і обладнання;

 дослідження з охорони довкілля з метою створення науково-
технологічних засад захисту  атмосферного повітря  від забруднень, 
термічного знешкодження твердих побутових відходів та особливо 
небезпечних речовин і відходів.

Пріоритетні напрями
наукових досліджень:
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 Рамкова конвенція ООН про зміну клімату щодо регулювання заходів зі 
зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 р. (Паризька угода)

 Європейський зелений курс (Green Deal)

 Закон України Про енергозбереження

 Закон України Про альтернативні джерела енергії

 Енергетична стратегія України на період до 2035 року

 Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року

 Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року

 Національний план скорочення викидів від великих спалювальних
установок

 Концепція розвитку газовидобувної галузі (Програма 20/20)

Віповідність наукових напрямів міжнародним, 
державним і урядовим рішенням
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Державна премія України в галузі науки і техніки 2020 року за 
роботу «Технології та обладнання для виробництва і споживання
альтернативних видів палива» -
Завідуючий відділом альтернативних технологій
Д.т.н. Костянтин Євгенович П’яних

Премія Президента України для молодих вчених 2020 року за 
роботу «Термохімічні процеси у високотемпературному
електротермічному псевдозрідженому шарі» -
старший  науковий співробітник відділу термохімічних процесів і 
нанотехнологій  Костянтин Віталійович Сімейко

Лауреати премій
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КАДРИ
(2016 /2019 /2020 р.р.)

 Загальна кількість 254 / 200 / 189
 Наукові співробітники 124 / 101 / 99
 Доктори наук 9 / 10 / 11
 Кандидати наук 47 / 35 / 33
 Середній вік: д.т.н. – 71 / 67 / 69

к.т.н. – 58 / 58/ 58

В 2020р було: аспірантів – 6, докторантів – 1;
Стипендіатів - 4, Практикантів ВНЗ – 24

Кількість вакантних посад скорочено до 7 (3%)
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Фінансові показники,грн

(15 / 19 / 20 р.р.)

 Надходж. з усіх джерел, млн.:                      16,97 / 29,9 / 26,7

 Договори, млн. грн. : 1,5 / 2,75 / 2,63

 Річний ФЗП на 1-го співр., тис. грн:             74,587 / 91,68/ 83,9

 ЗП у наукових відділах: 4836 / 7446 /  8327

 ЗП наук. співробітн:          5542 / 7453 / 9604

 Середня місячна з/п працівника:                   3350 / 7265 / 6992
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 Договір з Інвестором щодо забудови неосновної земельної
ділянки Гонти,1 (1.4 га)- забезпечення житлом співробітників, 
ремонт будівель основної ділянки

Рішенням Президії НАН України ділянку передано Інституту в 
оперативне управління, що дає можливість отримати містобудівні 
умову на забудову

 Переведення на дистанційну поліцейську охорону земельної 
ділянки с.Бузова (2.5 га) та списання майна. Ведуться 
переговори з потенційними Інвесторами

оптимізація матеріально-технічної бази 
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 Подано заявок на винаходи                                                      6

 Отримано патентів                                                                      4

 Видано або здано до друку монографій                                1

 Надруковано статей                                                                  35

 В тому числі за кордоном: монографій – 1                

 статей- 15

 13-НБД, Q1/Q2 – 4, Q3/Q4 - 5

 Зроблено доповідей на  міжнар. конференціях – 18

 Журн. “Енерготехнології та ресурсозбереження”,  №/рік - 4

 проходить оцінювання в НБД Scopus (2 роки), WoS

 Web-site Інституту – http://gas-inst.org.ua

Публікації - 49
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Науково-технічні результати роботи

виробництво наноматеріалів і нанорідин

1. Розроблено ефективну технологію одержання вуглецевих нанотрубок з 
вуглеводневих газів (компонентів природного газу). Запропоновано
механізм виникнення і росту вуглецевих нанотрубок. які використовуються
в нанорідинах. Показана можливість виробництва нанотрубок,  минаючи
складний процес хімічної очистки від забруднювачів (акад. Б.І.Бондаренко, 
О.М.Святенко, О.І.Ховавко, А.А.Небесний). 
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Схема утворення вуглецевої манжети
на кордоні контакту

зерен каталізатора (а)
і зростання нанотрубки після

відділення частинки
заліза від основної частини

каталізатора (б).

а)                                            б)

SEM та TEM фото ВНТ, отриманих
в результаті обробки

свіжевівдновленого заліза
конвертованим природним газом

(t = 650 ° С).

Запропоновано й обгруновано механізм
виникнення і зростання ВНТ методом 
хімічного осадження на залізному
каталізаторі
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Науково-технічні результати роботи

виробництво наноматеріалів і нанорідин

2. Вивчено вплив диспергентів органічної і неорганічної природи на 
величину критичного теплового потоку і коефіцієнта тепловіддачі при 
кипінні різних водних нанорідин. Виявлено майже дворазове підвищення
величини критичного теплового потоку. Перевагами створених нанорідин є 
висока ефективність охолодження, стабільність властивостей проти
радіації при багаторазовому режимі кипіння, а також низька вартість і 
доступність природної сировини для їх отримання (акад. Б.І.Бондаренко, 
В.Н.Морару, С.В.Сидоренко, Д.В.Комиш). 
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a) - криві кипіння дистильованої води (1), 
вихідної водно-алмазної НР-24 (2) 
і водно-алмазної НР-24 з добавкою
силікату натрію (3,4);
b) - відповідні залежності КТВ від
величини перегріву дельта Т.

14



Науково-технічні результати роботи

Одержання біометану та діоксиду вуглецю

3. Створено першу в Україні дослідну установку з розділення біогазу, 
вилучено цільові фракції біометану та діоксиду вуглецю. Розроблена
технологія амінової абсорбції знижує в 1.5-2 рази енерговитрати в 
порівнянні зі світовими аналогами. Склад біометану відповідає вимогам
Кодексу газотранспортної системи та Технічному регламенту на газ для 
споживачів. Перше в Україні промислове виробництво біометану та 
вуглекислоти заплановано як 2-га черга проекту комплексної дегазації
полігону твердих побутових від-ходів в м. Кам’янець-Подільський
(Хмельницька обл.). Україна має високий потенціал виробництва біогазу, 
який дозволяє отримувати до 8 млрд.м3 метану на рік на додаток до 
природного газу власного видобутку. Утилізація діоксиду вуглецю
становитиме 10 млн.т на рік, що є значним внеском у декарбонізацію
економіки (Жук Г.В., П’ятничко О.І., Крушневич С.П., Іванов Ю.В.)
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Монтаж установки з розділення
біогазу

Комплекс з утилізації біогазу полігону ТПВ 
м. Камянець-Подільський

Біогазовий двигун на базі дизельної установки 
DOOSAN (Корея) 16



Науково-технічні результати роботи

Зріджений природний газ (LNG)

4. Відкрито новий пріоритетний напрямок – ефективні технології зрідження
природного газу/метану (LNG – 10% збільшення споживання на рік), 
розпочато створення першої в Україні дослідної установки. За допомогою
створеного програмного комплексу ПС «ГазКондНафта» розроблено низку 
енергоефективних схем: дросельно-ежекторний цикл високого тиску з 
попереднім охолодженням, дросельний цикл середнього тиску, зовнішній
азотний холодильний цикл, що мають низькі питомі витрати 0,5 ... 0,7 
кВт.год/кг при існуючих в галузі показниках від 1 до 1,5 кВт.год/кг ЗПГ. (Жук 
Г.В., П’ятничко О.І., Крушневич С.П., Онопа Л.Р.)
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Залежність питомих витрат на зрідження
природного газу від тиску

Технологічна схема дросельного циклу високого
тиску для розрахунків в ПС «ГазКондНафта»

Дослідна установка 
зрідження
природного газу
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Науково-технічні результати роботи

Використання водню

5. У відповідності до прийнятої Євросоюзом 11 грудні 2019 р. масштабної
стратегії екологічного розвитку European Green Deal (Європейський
зелений курс) та з урахуванням ролі, яка надається України, як провідного
європейського виробника «зеленого водню», започатковано науковий
напрямок та проведені дослідження з безпечного використання сумішей
природного газу з воднем. Вперше у світовій практиці теоретично і 
експериментально доведена можливість безпечного використання
сумішей природного газу з воднем у газових печах та опалювальних
котлах з концентрацією водню до 50%. Доведено, що експоненційне
зростання швидкості розповсюдження полум’я у сумішах має місце при 
концентраціях водню більших за 50%. (Б.С.Сорока, К.Є.П’яних, 
В.О.Згурський)
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Науково-технічні результати роботи

баластування дуттьового повітря

6. Вперше встановлено ефективність методу зниження викидів оксидів
азоту при баластуванні дуттьового повітря, що подається на горіння
природного газу, чистим діоксидом вуглецю, який знижує утворення
оксидів азоту не тільки за рахунок теплового фактору, а і є хімічно-
активним, та при подачі якого досягнуто зниження NOx на 20% більше ніж
при використанні суміші димових газів у об’ємній пропорції N2:CO2 –
88%:12% (це дозволяє встановити практичний потенціал методів зниження
NOx при подачі різних баластів в дуттьове повітря). (А.В.Сміхула, 
І.Я.Сігал)
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Зниження викидів NOx в залежності від типу 
баласту, що подається в дуттьове повітря: 1 – баласт 
повітря чистий діоксид вуглецю (перераховано на не 

розбавлені СО2 димові гази з розрахунку 
подальшого його вилучення); 2 – баласт повітря 

димові гази які містять орієнтовно 88-89% N2 та 11-
12% CO2 (рециркуляція); NOxCUR – поточна 

концентрація оксидів азоту; NOxBASE – початкова 
(базова) концентрація оксидів азоту.
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22



Впровадження

Централізоване теплопостачання міст України

1. Методика створення високоефективних систем централізованого
теплопостачання міст України, у тому числі з використанням
відновлювальних джерел енергії, твердих по-бутових відходів, 
каналізаційних стоків та шламів. Створено за підтримки USAID. 
Методику прийнято в якості керівного документу та затверджено
наказом Міністерства розвитку громад та територій України (02.10.2020 
№235), видано довідник для проектних організацій. (акад. НАН України
І.М.Карп, К.Є.П'яних, Є.Є.Нікітін).

2. Розроблено галузевий нормативно-методичний документ «Методика 
розроблення схем теплопостачання населених пунктів» для 
Міністерства розвитку громад та територій України. Затверджений
наказом Міністерства №235 від 02.10.2020. Зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 18 листопада 2020 р. за №1144/35427.
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Принципові положення нової методики 
«Розроблення схем теплопостачання населених пунктів України» 

• Схеми теплопостачання розробляються за принципом оптимального поєднання
різних типів систем      теплопостачання на території населеного пункту з 
використанням  методу аналізу витрат і вигід.

• Довгострокове планування теплопостачання населеного пункту спрямовується 
на розвиток      ефективних систем централізованого теплопостачання, з поступовим
заміщенням традиційних  джерел теплової енергії.

• При розробці схем теплопостачання визначаються зони застосування систем централізованого, 
автономного та індивідуального теплопостачання  із зазначенням інформації про щільність 
теплового навантаження кожної зони; 

• Використовується система показників стану теплопостачання населеного пункту (структура 
теплопостачання,  енергетична ефективність, надійність, якість теплопостачання, екологічні 
показники)

• В технічному завданні містяться значення цільових (перспективних) показників стану 
теплопостачання населеного пункту, які встановлюються Замовником.

• Використовуються інструменти електронного моделювання, у тому числі геоінформаційна 
система  у разі її наявності.

• Виконується  аналіз доступності та потенціалу використання відновлювальних та альтернативних 
джерел енергії, місцевих видів палива;

• Розробляються альтернативні сценарії теплопостачання населеного пункту.
• Виконується аналіз ризиків та рекомендації щодо мінімізації їх наслідків.
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Впровадження

Мультипаливний пальник

3. На металургійному комбінаті «Запоріжсталь»  на агломераційній машині
КМ-14 проведено впровадження мультипаливного пристрою МГП-2,0. 
Пальник призначений для спалювання газів: природного, доменного, 
коксового, коксодоменної суміші без зміни прохідних площин. При 
необхідності, він автоматично переводиться на природний газ, як 
резервний. Отримана у 2020 році економія природного газу становила 1.3 
млн. м3. (Пилипенко Р.А., В. С. Пікашов)
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мультипаливний пальник для випалу вапняку фото вогневих струменів над шаром матеріалу

Пальник МГП-2,0 в горні агломераційної машини КМ-14 26



Впровадження

Піч для переплавляння алюмінію

4. Вперше в Україні розроблено та впроваджено піч-міксер на 
«Спеціалізованому металургійному виробництві» у м. Києві для 
переплавляння лому та відходів алюмінієвих сплавів з об'ємом вани 5,5 
тон по алюмінію. Піч оснащена гідравлічним механізмом, системою 
опалення на базі плоскофакельного пальника, вбудованим рекуператором 
утилізації теплоти димових газів, повністю автоматизована, оснащена 
дистанційним керуванням. (Сезоненко О.Б., Алексєєнко В.В, Васечко О.О.)
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піч-міксер для переплавляння лому та відходів
алюмінієвих сплавів
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Впровадження

Високоточний гігрометр 

5. В співпраці з Інститутом фізики напівпровідників НАН України
розроблено автономний гігрометр для вимірювання точки роси природного 
газу в газопроводах при робочому або низькому тиску (до 90 атм). 
Напівпровідникові охолоджувальні елементи дозволяють отримати весь 
діапазон температур, необхідний для вимірювань – від -45 до +20 °С. 
Розроблений гігрометр пройшов випробування на реальному природному 
газі. Похибка вимірювань не перевищувала 0,2 °С. (Жук Г.В., Крушневич
В.Т., Крушневич С.П., Федоренко Д.С.)
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Впровадження

Рекуперативний утилізатор теплоти

6. На виконання проекту УНТЦ – Gas Technology Institute (США) 
розроблено конструкцію, виконано CFD моделювання та створено робочий
проект 3-ступеневого радіаційно – конвективного рекуперативного 
утилізатора теплоти.
Проект реалізовано на печі вторинного плавлення алюмінію у Каліфорнії, 
США.
(Сорока Б.С., Згурський В.О. і Прокоф’єв О.С. (ІЕЗ) )

31



Відкритий рекуператор.
Показано повітряні канали.

Поля температури на теплообмінних 
поверхнях рекуператора
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Центр колективного користування
науковими приладами

 Газовий хроматограф Agilent 6890N, США

 Сорбометрична станція Autosorb-IQ-MP, Qantochrome, США
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Координаційна та науково громадська діяльність

 Спеціалізована вчена рада Д.26.255.01 за спеціальністю 05.14.06 “Технічна
теплофізика та промислова теплоенергетика”(ак.І.М.Карп - голова)

 Робоча група на базі Міністерства енергетики та вугільної промисловості по розробці
технічного регламенту на природний газ. (Жук Г.В., Крушневич С.П.) оприлюднено
проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного
регламенту природного газу» 18 Лютого 2020

 Міжвідомча координаційна рада з реалізації Національного плану управління 
відходами до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
(Жук Г.В.)

 Комісія з енергетики та енергоефективності Українського союзу промисловців і 
підприємців (Є.Є.Нікітін – голова)

 Асоціація інженерів-енергетиків України, (Є.Є.Нікітін –заступник голови правління)
 Експертна рада з теплоенергетики при Міністерстві розвитку громад та територій

України (Є.Є.Нікітін)
 НТР Мінприроди України  (В.В.Четвериков);
 Комітет з Державних Премій України (чл.-кор.В Жовтянський,проф.І.Сігал); 
 Секція ВАК України (проф.Б.Сорока); 
 Торгово-промислова палата України (В А. Жовтянський)
 НТР правління Київської Торгово-Промислової палати (Б.К.Ільєнко)
 Експертна група Європейської економічної комісії ООН щодо створення реєстрів та 

перенесення забруднювачів (В.Четвериков).
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 Інститут газових технологій, Аргонська національна лабораторія
(Чикаго, США)

 Міжнародний науковий центр новітніх технологій (ARC International, 
Індія)

 National Mineral Development Center (Індія) 

 Сhina Talent and Technology Co (Пекін, Китай)

 Інститут топкової техніки (TUKI, Угорщина)

 Інститут тепло- та масообміну Білоруської академії наук

 Інститут нафти і газу (Польща, Краків)

 Литовський енергетичний інститут

 Baltic Energy Innovation Centre, Lund University (Лунд, Швеція)

Міжнародні зв’язки
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Дякую за увагу!
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