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О П А Л Е Н Н Я  

Автономне газопостачання

У
Зах¥дн¥й Європ¥, США газопостачання

за допомогою зр¥дженого газу (LPG)

продовжує залишатися дуже актуаль-

ним. Так, наприклад, у Польщ¥ нараховується

б¥льше 100 тис. автономних систем газопос-

тачання.

Нов¥ котеджн¥ селища нер¥дко виникають

далеко в¥д газових комун¥кац¥й, а якщо ко-

мун¥кац¥ї проходять усе-таки неподал¥к, то ¥

туди газ приходить не в¥дразу, найчаст¥ше

п¥дведення газу доводиться оч¥кувати рока-

ми, п¥сля чого з’ясовується, що перв¥сн¥ вит-

рати на п¥дключення до маг¥страл¥ значно пе-

ревищують ту суму, на яку ви розраховували.

І ви вже готов¥ розглянути нав¥ть вар¥ант по-

купки електричного котла. Не посп¥шайте!

По-перше, ц¥лком ¥мов¥рно, що вам не

вдасться домогтися вид¥лення вам не-

обх¥дної електричної потужност¥. По-друге,

при авар¥йному припиненн¥ електропоста-

чання вам знадобиться потужний дизель-ге-

нератор, що зможе забезпечити роботу еле-

ктричного котла на тривалий пер¥од. А по-

третє, проживаючи на природ¥ вдалин¥ в¥д

шуму, ви будете в повн¥й м¥р¥ насолоджува-

тися комфортом сучасної цив¥л¥зац¥ї. 

Будь-який енергонос¥й ми використо-

вуємо з метою одержання з нього теплової

енерг¥ї. Тому для визначення економ¥чної

ефективност¥ використання зр¥дженого газу

як джерела для одержання тепла пор¥вняємо

варт¥сть 1 кВт теплової енерг¥ї, отриманої з

нього, пор¥вняно з ¥ншими енергонос¥ями. 

Загальн¥ витрати на опалення будинку

будуть залежати в¥д тепловтрат будинку 

¥ зовн¥шньої температури.

Вибір котла і визначення його голов-
ного параметра – теплової потужності 

Точний розрахунок потужност¥ може ви-

конати т¥льки фах¥вець, однак приблизний

розрахунок нескладно зробити ¥ самому.

Вважається, що для добре утепленого бу-

динку при висот¥ стель до 3 м на опалення

кожних 10 кв. м загальної площ¥ потр¥бно

приблизно 1 кВт потужност¥ котла. Наприк-

лад, для будинку площею 200 кв. м – це

20 кВт. Система гарячого водопостачання

вимагатиме зб¥льшити цю величину на

20–25%. Враховуючи те, що котел вибира-

ють для природного газу, потр¥бно зважати

на те, що пад¥ння тиску газу в маг¥страл¥

призводить до зменшення потужност¥ котла

на 15–20%. Отже, ще ¥ на цю величину

потр¥бно зб¥льшити запас потужност¥ котла.

У п¥дсумку одержуємо 28–30 кВт.

Принцип дії автономної 
системи газопостачання

Об’ємний резервуар заривають у землю

недалеко в¥д будинку (а в теплих районах

ставлять на поверхню земл¥). В¥д його горло-

вини до будинку прокладають трубопров¥д,

Ще на стадії вибору ділянки
перед кожним забудовником
постає питання вибору
енергоносія для теплопостачання
будинку. Оптимальним з огляду
на ціну та зручність сьогодні 
є природний газ метан. Але 
що робити, коли поблизу немає
розподільних мереж природного
газу? Ще в 1970–1980 роках в
Україні широко застосовувалися
для газопостачання групові
резервуарні установки
зрідженого газу, які згодом 
були замінені на централізовані
системи газопостачання
природного газу

Енергонос¥й Одиниця Варт¥сть одиниц¥, Вих¥д корисного Варт¥сть,   
вим¥ру грн тепла, кВт грн/ 1 кВт

Зр¥джений газ кг 3 13 0,23
Дизпаливо л¥тр 3,7 9,4 0,39
Електроенерг¥я кВт 0,21 1 0,21
Природний газ куб. м 0,5 9,7 0,05

Таблиця 1. Економічна ефективність використання найбільш популярних видів палива 
для опалення заміського будинку

Енергонос¥й Ном¥нальна витрата енергонос¥я  для Варт¥сть одиниц¥ Варт¥сть опалення  
опалення всього будинку протягом 1 год вим¥ру енергонос¥я будинку, грн/год 

Природний газ 3,10 куб. м/год 0,50 грн/куб. м 1,55 грн/год
Зр¥джений газ 4 л/год 1,70 грн/л 6,8 грн/год
Дизпаливо 3,2 л/год 3,70 грн/л 11,84 грн/год
Електроенерг¥я 30 кВт 0,21 грн/кВт 6,3 грн/год

Таблиця 2. Порівняльний аналіз використання найбільш популярних видів палива для
опалення заміського будинку загальною площею 200 кв. м  і з тепловтратами 30 кВт

Опалення заміських будинків пропан-бутаном за допомогою автономних систем газопостачання

Водяний насос
Мереж¥ гарячої, холодної

води та водяного опалення

Конвектори

Газовий котел

Теплий вв¥д

Газопров¥д низького тиску

Резервуар для збер¥гання
зр¥дженого газу
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в¥д якого роблять в¥дводи в котельню ¥ на кух-

ню. Ємн¥сть заповнюють зр¥дженим газом

(85% в¥д об’єму) ¥з спец¥альної цистерни, що

приїжджає до вас 1–3 рази на р¥к. Залитий

зр¥джений пропан-бутан починає випарову-

ватися, ¥ пара (газова фаза), пройшовши че-

рез редуктори, п¥д низьким тиском 30 мбар

надходить по труб¥ до прилад¥в споживання.

Оск¥льки в резервуар¥ газ знаходиться в

р¥дкому стан¥, а до опалювальних прилад¥в

подається в газопод¥бному, то для його ви-

паровування необх¥дне тепло. У раз¥ в¥дсут-

ност¥ тепла р¥зко падає ¥нтенсивн¥сть випа-

ровування зр¥дженого газу ¥ зменшується

тиск пари.       

Процес перетворення зр¥дженого газу з

р¥дини в газопод¥бний стан називається ре-

газиф¥кац¥єю. З 1 л зр¥дженого газу виходить

0,25 куб. м газу в газопод¥бному стан¥. Рега-

зиф¥кац¥я в надземних резервуарах в¥дбу-

вається за рахунок тепла навколишнього се-

редовища, тому в зимовий час при низьких

температурах пов¥тря продуктивн¥сть таких

резервуар¥в значно знижується.          

У резервуарах п¥дземного розташування

регазиф¥кац¥я в¥дбувається за рахунок тепла

навколишнього грунту, причому у холодну

пору року резервуар одержує пост¥йний

пот¥к тепла з глибини грунту. При цьому тем-

пература газу в резервуар¥ не опускається

нижче +4 OС, тому випарна здатн¥сть таких

резервуар¥в значно вища.   

Автономна система газопостачання скла-

дається з резервуара для зр¥дженого газу,

зливального клапана, запоб¥жного клапана,

р¥внем¥ра, редуктор¥в середнього ¥ низького

тиску, трубопровод¥в. Проектування, буд¥в-

ництво й експлуатац¥я системи повинн¥

зд¥йснюватися спец¥ал¥зованими ор-

ган¥зац¥ями, як¥ мають дозволи та л¥ценз¥ї.

Надійність і безпека
Над¥йн¥сть ¥ безпека – це те, що спожи-

вач будь-якого товару шукає у першу чер-

гу. У випадку ¥з системами автономного

газопостачання доводиться розглядати

два її аспекти: обладнання ¥ постачання

паливом.

З техн¥кою проблем не виникає: її об-

слуговування зд¥йснюється квал¥ф¥кова-

ним персоналом за регламентом. Кожна

установка при «народженн¥» отримує св¥й

паспорт, що реєструється в наглядовому

орган¥ ¥ дал¥ в¥дображає повну ¥стор¥ю її

життя. Ус¥ установки мають р¥зноман¥тн¥

системи захисту. До їх монтажу й обслуго-

вування допускаються т¥льки л¥цензован¥

фах¥вц¥, а власник будинку має право лише

в¥зуально зн¥мати показання прилад¥в (до

реч¥, не забувайте поглядати на р¥внем¥р й

очищати люк ємност¥ в¥д сн¥гу). Загалом

уся техн¥ка над¥йна ¥ має терм¥н служби

20–30 рок¥в. Елементи її оснащення приму-

сово зам¥няють п¥сля зак¥нчення норматив-

ного терм¥ну. Така ¥дея обслуговування ба-

гатьом знайома на приклад¥ системи ТО

для автомоб¥л¥в.

П¥дсв¥доме побоювання стосовно прихо-

ваної потужност¥ зр¥дженого газу породже-

не м¥фами, чутками та жахами телев¥з¥йних

репортаж¥в з м¥сць пожеж ¥ вибух¥в газових

балон¥в. В¥дчутний явний деф¥цит дос-

тов¥рної ¥нформац¥ї. А займання чи вибух

може виникнути т¥льки внасл¥док зловмис-

них д¥й або недотримання елементарних

правил техн¥ки безпеки.

А от ситуац¥я ¥з забезпеченням зр¥дже-

ним вуглеводневим газом (ЗВГ) для б¥ль-

шост¥ власник¥в будинк¥в вельми непевна.

Адже це не дизельне паливо, яке можна ку-

пити майже на будь-як¥й АЗС. Зр¥джен¥ гази

постачаються т¥льки спец¥ал¥зованими ор-

ган¥зац¥ями.

У чому переваги автономного 
газопостачання? 

По-перше, це комфортн¥сть та еко-

лог¥чн¥сть газового опалення. Газом за-

безпечуються ¥ плита, ¥ котел. Немає н¥ зо-

ли з проблемами її видалення (як у випад-

ку з вуг¥ллям), н¥ саж¥, н¥ окисл¥в с¥рки, н¥

запаху (як в¥д дизельного палива). ЗВГ, що

потрапив на грунт  не губить його як со-

лярка. По-друге, це автономн¥сть, як у

р¥дкопаливних котл¥в,  а  отже,  неза-

лежн¥сть в¥д пад¥ння тиску газу в труб¥, що

є cправжньою проблемою для систем га-

зового опалення. Тому в¥дключення газу ¥

замерзання вашим рад¥аторам не загро-

жує.  По-третє,  це економ¥чн¥сть.  За

варт¥стю енергонос¥я системи ¥з ЗВГ пос-

тупаються газовим котлам, але виграють

пор¥вняно з р¥дкопаливними котлами. До

достоїнств цього способу опалення можна

в¥днести дуже низький вм¥ст с¥рчистих

сполук у зр¥дженому газ¥ ¥ стаб¥льн¥сть

його тиску на вход¥ пальника. Тому котли,

що працюють на зр¥дженому газ¥, б¥льш

довгов¥чн¥.

Система автономного газопостачання

на зр¥дженому вуглеводневому газ¥, також

може служити резервним паливом для

споживач¥в природних газ¥в при п¥кових

навантаженнях у мережах газопровод¥в

або у випадку авар¥йного припинення га-

зопостачання. 

Андр¥й Дорофеєв


