
УКРАЇНА (19) UA (11) 38010 (13) U
(51) МПК (2006)

F17C 5/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ

ОПИС
ДО ПАТЕНТУ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(1
9)

U
A

(1
1)

38
01

0
(1

3)
U

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

1 2

(21) u200803681
(22) 24.03.2008
(24) 25.12.2008
(46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р.
(72) ФЕСЕНКО ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, UA, ФИК ІЛ-
ЛЯ МИХАЙЛОВИЧ, UA, ШЕНДРИК ОЛЕКСІЙ МИ-
ХАЙЛОВИЧ, UA
(73) ФЕСЕНКО ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, UA, ФИК ІЛ-
ЛЯ МИХАЙЛОВИЧ, UA, ШЕНДРИК ОЛЕКСІЙ МИ-
ХАЙЛОВИЧ, UA
(57) Пристрій для підготовки і транспортування
природного газу, що складається з базової плат-

форми для кріплення обладнання, яка виконує
транспортування газу та заправку ним інших авто-
мобілів з лічильником газу, компресором, блоком
розподілу газу, який відрізняється тим,  що з ме-
тою зменшення витрат на підготовку товарного
газу для газопостачання споживачів невеликої
потужності встановлено резервуари високого тис-
ку, блок одоризації, ємність інгібітора, дренажний
блок, редуктори газу, а також запірна та запобіжна
арматури.

Корисна модель відноситься до транспортних
засобів для перевезення природного газу і може
бути використана для газопостачання за допомо-
гою автоперевезень.

Відомі пристрої транспортування природного
газу - суда метановози [Зайцев В.В., Коробанов
Ю.Н. «Суда газовозы». - Л. Судостроение, 1990. -
304с.: ил.]. Транспортування метану проходить у
зрідженому або стиснутому станах напірними,
напіврефрижераторними та рефрижераторними
суднами. Перевезення газу проходить при
температурах від температури повітря до -115°С.

Використання судів - метановозів обмежується
значними витратами на будівництво самих судів та
на підготовку товарного транспортного газу. Крім
того такий спосіб транспортування виправданий
для значних метановозів об'ємом понад 100тис.м3,
або для споживачів на морському узбережжі.

Відомий пристрій для заправки транспортних
засобів (винахід [патент Росії №2185975 МПК 7
B60S5/02 публ. 27.07.02г.], складається з пересув-
ного газозаправника з заправною колонкою газо-
вого компресору, що змонтований на обладнаній
колісною ходовою частиною та висувними поворо-
тними опорами на індивідуальній рамі з ресиве-
ром, двигуном внутрішнього згорання, що працює
на компримованому природному газі і являється
приводом газового компресору, що має дві вхідні
та два вихідні колектори з вузлами підключення
пересувних газозаправників з безкомпресорним
відбиранням ком-примованого природного газу.
Вхідні та вихідні колектори і вузли підключення

пересувних газозаправників з безкомпресорним
відбором стиснутого природного газу на компре-
сор обладнані запірною арматурою, що дозволяє
регулювати надходження стиснутого природного
газу на заправні колонки та до ресиверу компре-
сору для додаткового компримування та забезпе-
чувати перекачування стиснутого природного газу
між секціями балонів одного або декількох газоза-
правників.

Найбільш близьким аналогом є пристрій
транспортування газу - пересувний автогазозап-
равник [Гайнуллин Ф.Г., Гриценко А.И. «Природ-
ный газ как моторное топливо на транспорте» М.:
Недра, 1986. 255с.], який складається з автомобі-
лю-шассі, базової платформи для кріплення обла-
днання, балонів високого тиску, компресору для
стиснення газу, лічильника газу, блоків розподілу
газу автомобілям та самому автозаправнику.

Наведені аналоги мають певні недоліки: необ-
хідність додаткового обладнання для підготовки
товарного газу, обмежене коло споживачів - (авто-
транспорт, підприємства морського узбережжя),
значна вартість та металоємність додаткового та
транспортувального обладнання. Крім того, для
підготовки товарного газу, на первинних пунктах
збирання та підготовки газу, витрачається значна
кількість енергії газу. Тобто втрати енергії на
отримання товарного газу подвійні, які як правило
супроводжуються великими витратами додаткових
матеріалів та того ж газу.
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Все це робить газопостачання населених пун-
ктів та підприємств з незначним споживанням еко-
номічно не виправданою.

Технічною задачею пристрою є удосконалення
технології підготовки та автомобільного транспор-
тування природного газу з метою зменшення ви-
трат на підготовку товарного газу для газопоста-
чання населених пунктів, цивільних та військових
споживачів невеликої потужності (до 5-
9тис.м3/добу), а також автономних споживачів.

Поставлена задача вирішується за рахунок то-
го, що у відомому пристрої на базовій платформі з
лічильником газу, компресором і блоком розподілу
газу встановлюються резервуари високого тиску,
блок одоризації, ємність інгібітору, дренажний
блок, редуктори газу, а також запірна та запобіжна
арматура.

Компримування, вилучення вологи з флюїду,
одоризація, інгібіювання, акумуляція газу, облік,
редукування до споживчого тиску проводиться
обладнанням розташованим на одній автомобіль-
ній або залізничній платформі.

Пристрій (Фіг.1) складається з базової плат-
форми 1, резервуарів високого тиску 2, газового
компресору 3, дроселя 4, блоку одоризації 5, єм-
ності інгібітору 6, дренажного блоку 7, редукторів
газу 8, лічильника газу 9, запобіжної 10 та запірної
арматури 11 на вході та виході пристрою, дренаж-
них засувок 12, зливної засувки 13, засувок комп-
римування власного газу резервуарів високого
тиску 14, блоку розподілу газу автомобілям та са-
мому автозаправнику 15.

Пристрій працює таким чином: газ із свердло-
вини, або газопроводу надходить до вхідної засув-
ки на базовій платформі 1. Якщо тиск у вхідному
газопроводі вище 20МПа то живлення резервуарів
високого тиску 2 проходить по байпасній лінії че-
рез дросель 4, а якщо нижче то через компресор
3, де тиск газу підіймається вище 20МПа. Одори-
зація газу проходить за допомогою блоку одори-
зації 5, а у разі необхідності - інгібіювання (мета-
нолом чи етанолом) виконують за допомогою
ємності для інгібітору 6. Видача газу необхідного
тиску ведеться редукторами газу 8, а облік лічиль-
ником газу 9. Вхідні-вихідні засувки 11 та запобіжні
клапани 10 дозволяють керувати процесом запов-
нення резервуарів високого тиску 2 та захищати їх
від перевантаження. Під впливом високого тиску
(понад 20МПа) та поступового охолодження газу

до температури дроселювання або зовнішнього
повітря з природного газу випадає волога до рівня
термобаричної стабілізації близько 2,4г/м3, а дода-
ткове очищення газу забезпечує інгібітор. Після
заповнення резервуарів до проектного тиску вищо-
го за 20-25МПа подача газу на резервуари припи-
няться. Транспортування газу у резервуарах дає
час стабілізуватися газовій суміші, а рух і вібрації
резервуарів під час транспортування сприятимуть
надходженню конденсату у дренажний блок 7.
Перед підключенням джерела до споживача дре-
нажний блок 7 відсікається від резервуарів високо-
го тиску 2 дренажними засувками 12 та спорожню-
ється через зливну засувку 13, що гарантує
необхідну якість підготовки газу. Редуктори газу 8
забезпечують необхідний споживачу тиск, а лічи-
льник газу 9 - кількість відпущеного природного
газу. Далі газ через блок розподілу газу автомобі-
лям та самому автозаправнику 15 надходить до
споживача. При наявності у природному газі над-
лишкового вмісту вуглеводневого конденсату та
необхідності додаткового очищення газу, його ви-
лучення проходить за рахунок зниження тиску газу
нижче тиску конденсації (50ксг/см2 і нижче)  та на-
ступного дренування. Для збільшення тиску газу
до товарного використовується енергія пластового
газу свердловини та газовий компресор 3. У разі
необхідності підвищення тиску газу у резервуарі
високого тиску 2 за рахунок залишкового низько-
напірного газу сусідніх балонів пристрою викорис-
товують засувки 14 для подачі газу балонів на вхід
газового компресору 3.

Перевагами даного пристрою є те, що для жи-
влення мобільного джерела може використовува-
тися як газ із газопроводу так і вологий газ із свер-
дловини, підготовка газу ведеться за рахунок
термобаричної стабілізації складу природного газу
при високих тисках (понад 20МПа) та природного
охолодження газу, для наповнення резервуарів
пристрою може використовуватися не тільки комп-
ресор, а й дуже активно - пластова енергія газу,
мобільне джерело може використовуватися як для
заправки автомобілів так і газозабезпечення ме-
реж низького тиску, що суттєво знижує коефіцієнт
залишкового газу та підвищує ККД пристрою, який
виконує повний цикл відбору, підготовки, транспо-
ртування та передачі газу споживачу у автоном-
ному режимі.
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