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Через накопичення відкладів механічних 
домішок, пластової води, газового конденсату, 
продуктів внутрішньої корозії стінок трубопро-
воду та утворення гідрату має місце зменшення 
пропускної здатності газопроводів. Однією із 
основних передумов безперебійної та безпечної 
експлуатації морських та наземних промисло-
вих газопроводів є їх очищення від бруду і рі-
дини перед введенням в експлуатацію та в про-
цесі експлуатації промислових газопроводів [1]. 
У даній роботі висвітлюється досвід з очищен-
ня внутрішньої морської та наземної частин 
промислових газопроводів ДАТ “Чорномор-
нафтогаз” на основі використання спеціальних 
очисних поршнів і запропоновано схему автома-
тичного почергового запуску серії очисних 
пристроїв стосовно безлюдної технології екс-
плуатації морських стаціонарних платформ. 

Трифазна суміш газу, газового конденсату 
і пластової води, що транспортуються з морсь-
ких стаціонарних платформ, на яких ведеться 
експлуатація свердловин Штормового та Голі-
цинського газоконденсатних родовищ на ше-
льфі Чорного моря, до Глібовського устатку-
вання комплексної підготовки газу (УКПГ) 
внаслідок високого тиску та невисокої темпе-
ратури води схильна до утворення гідратів. 
Окрім цього, до росту перепаду тиску також 
призводить накопичення рідини в понижених 
частинах морських і наземних промислових 
газопроводів, а також значна висота підняття 
стояків платформ (до 80 м) [2]. 

З метою очищення внутрішньої порожнини 
морських трубопроводів від газового конденса-
ту, води і метанолу разом з твердими механіч-
ними відкладами використовувалися механічні 
засоби діаметром 300 мм і 400 мм, де робочою 
поверхнею служили гумові кільця з транспорт-
ної стрічки (рис. 1, а). Для очищення наземних 
трубопроводів діаметром 5308 мм в минулому 
були задіяні механічні засоби, в яких робочим 
елементом слугували гелікоптерські шини (рис. 
1, б). 

Кульовий очисний пристрій (рис. 2, а) має 
багатошарову еластичну оболонку у формі 
сфери завтовшки 40 мм, виконану з високоякі-
сної гуми, яку розроблено відповідно до умов 
середовища і стосовно вимог довговічності та 
надійності, та механічний штуцер для подаван-
ня в порожнину очисного пристрою текучого 
середовища [2, 3]. Маслобензостійка гума має 
високу стійкість проти механічних ушкоджень 
в умовах абразивного зношування за великої 
кількості різноманітних чинників, що її пошко-
джують. Завдяки високій еластичності стінок 
очисний пристрій щільно прилягає до внутрі-
шньої поверхні газопроводу і зберігає заданий 
об’єм незалежно від рельєфу місцевості, форми 
і діаметра трубопроводу. Переміщується очис-
ний пристрій під дією різниці тисків перед і за 
ним. Регулювати швидкість переміщення очис-
ного пристрою по газопроводу можна шляхом 
зміни різниці тисків. 

Для очищення внутрішньої порожнини всі 
газопроводи обладнано вузлами приймання та 
запускання очисних пристроїв. Пристрої про-
пускають за спеціально розробленими регламе-
нтами. 

Запуск кульових поршнів здійснюється в 
такій послідовності (рис. 3, а): перед відкрит-
тям камери запуску поршнів з допомогою крана 
4 газ випускається на свічу, після чого поршень 
запасовується в камеру; краном 2 вирівнюють-
ся тиски в камері та в газопроводі; відкрива-
ються крани 1 та 2 і закривається кран 1а; вихід 
очисного пристрою в газопровід фіксує сигна-
лізатор. 

Приймання очисних пристроїв проходить 
так (рис. 3, б): перед прийманням поршня з по-
чаткової точки газ скеровується через камеру 
приймання, при цьому крани 1 та 2 відкрива-
ються, а кран 1а закривається; прихід поршня 
фіксується сигналізатором; після цього відкри-
вається кран 1а, а кранами 1 та 2 відсікається 
камера приймання; знижується тиск випускан-
ням, відкривається кран 4 на свічу та спорож-
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Освещён опыт по очистке промысловых газо-
проводов от жидкости при использовании механи-
ческих устройств – конструктивные характерис-
тики устройств, технология, режимные парамет-
ры, эффективность. Предложена схема автомати-
ческого поочерёдного запуска серии устройств 
применительно к безлюдной технологии эксплуата-
ции морских стационарных платформ. 

 There has been covered the experience of refine-
ment of industrial pipelines from liquid using the me-
chanical devices – the constructive characteristics of 
these devices, technology, operating parameters, effi-
ciency. There has been proposed the scheme of auto-
matic alternate start of series of the devices in confor-
mity with unmanned technology of permanent offshore 
platforms’ exploitation 
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нюється камера приймання дренажним краном 
5; відтак витягується поршень. 

Використовуючи гумові кульові очисні 
пристрої діаметром 300 мм і 400 мм, подають 
газоконденсат та пластову воду по морських 
промислових газопроводах – БК-23 (Штормове 
ГКР) – МСП-17 (Штормове ГКР) – ЦТП-7 (Ар-
хангельське ГР) та МСП-5 (Голіцинське ГКР) – 
МСП-4 (Голіцинське ГКР) (2-і нитки, одна ре-
зервна) двома потоками на береговий крановий 
вузол “б.Очеретай”. Далі трифазна суміш по 
наземному промисловому газопроводу “б.Оче-
ретай” (береговий крановий вузол) – Глібовське 
УКПГ діаметром 530 х 8 мм витісняється ман-
жетним очисним пристроєм (рис. 2, б). 

Схему очищення морських та наземних га-
зопроводів зображено на рис. 4, а характерис-
тики газопроводів зведено в табл. 1. 

У результаті проходження очисних при-
строїв в амбар Глібовського УКПГ витісняється 
в середньому 418 м3 рідини на добу. Підтвер-
джено високу ефективність очищення морських 
та наземних промислових газопроводів від рід-
ких вуглеводнів і води із застосуванням гумо-
вого кульового та манжетного очисних при-
строїв. 

Одним із напрямків підвищення ефектив-
ності процесу видобування газу є створення 
системи автоматизованої, безлюдної технології 
експлуатації морських стаціонарних платформ 
[4]. Для розвитку цієї системи пропонуємо вико-
ристовувати вузол запускання поршнів (рис. 5) 
з одноразовим запасуванням 5-ти очисних при-
строїв та автоматичним запусканням їх за пере-
паду тиску в газопроводі, рівного та більшого 
за критичний тиск ркр. Використання таких вуз- 

  
Рисунок 1 – Схеми очисного поршня  
з використанням гумових кілець (а)  

і гелікоптерської шини (б) 

Рисунок 2 – Кульовий (а) і манжетний (б) 
очисні пристрої 

 

 
Рисунок 3 – Вузли запускання (а) і приймання (б) поршнів 
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лів на безлюдних технологічних платформах 
дає можливість: а) автоматизувати процес запу-
ску очисних пристроїв; б) знизити технологічні 
втрати природного газу під час запуску очис-
них пристроїв у 4 рази; в) зменшити експлуата-
ційні витрати на переліт гелікоптерами бригади 
на роботу; г) надійність та безпечність операції. 

Таким чином, практичний досвід засвідчив 
високу ефективність очищення морських та 
наземних промислових газопроводів від рідини 
гумовим кульовим і манжетним очисними при-
строями. Подальше підвищення ефективності 
пов’язане з одноразовим запасуванням серії 
очисних пристроїв та автоматичним їх запус-
канням за заданого перепаду тиску. 
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Таблиця 1 – Режимні параметри очищення газопроводів 

Газопровід Рік введення в 
експлуатацію 

Кількість запус-
кань поршнів у 

2002 р. 

Перепад тисків  
до і після поршня, 

МПа 

Тиск на початку 
та в кінці газо-
проводу, МПа 

“БК–23 (Штормове ГКР) – 
МСП–17 (Штормове ГКР)” 

1996 360 0,15/0,05 4,62/4,5 

“МСП-17 (Штормове ГКР) – 
ЦНП-7 (Архангельське)” 

1993 360 0,2/0,1 4,5/4,3 

“ЦНП-7 (Архангельське КР) 
–б.Очеретай (береговий кра-
новий вузол ежектування)” 

1993 59 1,1/0,9 4,3/3,3 

1-а нитка “МСП-5 (Голіцин-
ське ГКР) – МСП-4 (Голі-
цинське ГКР)” 

1983 4 0,15/0,03 2,45/2,4 

2-а нитка “МСП-5 (Голіцин-
ське ГКР) – МСП-4 (Голі-
цинське ГКР)” 

1983 4 0,15/0,03 2,45/2,4 

1-а нитка “МСП-4 (Голіцин-
ське ГКР) – “б.Очеретай” 
(береговий крановий вузол 
ежектування) 

1983 2 0,9/0,4 2,45/2,0 

2-а нитка “МСП-4 (Голіцин-
ське ГКР) – “б.Очеретай” 
(береговий крановий вузол 
ежектування)” 

1983 1-2 0,9/0,4 2,4/2,0 

“б.Очеретай (береговий кра-
новий вузол ежектування) – 
Глібовське УКПГ” 

1983 360 0,65/0,5 2,5/1,75 

 

 
Рисунок 5 – Вузол автоматичного запускання серії поршнів 

 


