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pH нейтралізованої пульпи і налаштування струму у ланцюга корегування 
коефіцієнта співвідношення витрат потрібно цифровий дисплей приладу (поз. 5-3) 
налаштовувати на інтервал від 3,0 рН до 8,0 рН. По використаним даним у роботі для 
розрахунків та отриманих результатів складено таблицю-паспорт (табл. № 4) для 
етапу  експлуатації контуру контролю рН нейтралізованої пульпи на виході реактора 
нейтралізатора. 
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Рассматриваются в данной работе схема автоматизации и функции системы защиты 
электромоторов и технических средств по регулированию параметров при аварийной ситуации у 
процесса стабилизации сырой нефти. 
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This paper discusses the automation scheme and the functions of the electric motor protection 
system and technical means for regulating parameters in an emergency during the stabilization of crude oil. 
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Після видобутку сира нафта перед початком переробки або транспортування до 
споживачів направляється на процес стабілізації. При виході із промислових 
свердловин сира нафта несе із собою різни гази, пісок, мул, кристали солей і воду у 
вигляді насичених розчинів хлориду. Процес стабілізації сирої нафти передбачає 
видалення газових компонент, які мають великій тиск насичених парів і при 
температурах зовнішнього середовища видаляються несучи з собою цінні легкі 
компоненти. Присутність газів у нафти також сприяє утворенню у технологічних 
трубопроводах парових пробок, які ускладнюють процес переміщення нафти. 
Стабілізація нафти – це технологічний процес з видалення газів, вуглеводнів і легких 
рідких фракцій та дегазації для зниження втрати цінних компонент у нафті, при 
зберіганні та транспортуванні [1]. 

На (рис. 1) зображена схема автоматизації першої стадії технологічного 
процесу з двоколонної установки стабілізації сирої нафти. В даній схемі автоматизації 
для аварійної ситуації у процесу першої стадії стабілізації сирої нафти розроблена 
система автоматичного захисту електромоторів М2 і М3 при зменшенні робочого 
тиску на виході насосів які перекачують потоки нафти по трубопроводах, так і при 
різкому збільшенні робочого тиску у відповідному технологічному трубопроводі. 
Аварійна система захисту електромоторів М2 і М3 спрацьовує автоматично при 
зупинці робочого колеса насосу твердими частинками (пісок, мул, солі та інші) з 
нафти або при виникненні в трубопроводу пробки з парів газів. Коли зупиняється 
робоче колесо насосу в трубопроводу різко зменшується тиск від робочого значення 
до значення залишкового тиску.  

При утворенні в трубопроводу пробки з парів газів навпаки тиск починає 
збільшуватися від робочого значення до значення аварійного тиску. На (рис. 1) 
технічні засоби контурів контролю тиску в трубопроводах автоматично визначають 
аварійну ситуацію у технологічного процесу стабілізації нафти  і прилади (поз. 4-2 
PIAS), (поз. 5-2 PIAS) та (поз. 6-2 PIAS) формують  відповідні дискретні сигнали для 
системи аварійного захисту і технологічного блокування. Спочатку дискретні сигнали 
подаються на електромагнітні реле (поз. КМ1), (поз. КМ3) та (поз. КМ5) які 
перемикають свої контакти і утворюють ланцюги для вмикання живлення сигнальним 
червоним лампочкам (поз. HL3), (поз. HL7) та (поз. HL11) для повідомлення робочого 
персоналу про виникнення аварійної ситуації у технологічного процесу. На 
електромагніти реле КМ1 і КМ3 та КМ5 подається напруга 24 V постійного струму, а 
на сигнальні лампочки HL3, HL7 та HL11 напруга 220 V змінного струму. Напруга 24 
V постійного струму потрібна для живлення мікропроцесорних приладів ІТМ-11 (поз. 
4-2 PIAS), (поз. 5-2 PIAS) та (поз. 6-2 PIAS) і спрацьовування контактних груп на 
платах клемних з’єднань КБЗ-17К-01. Одночасно через контакти реле КМ1, КМ3 і 
КМ5 підключається живлення 220V змінного струму на реле КМ2, КМ4 і КМ6 та на 
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сигнальні червоні лампочки HL4, HL8 і HL12, які сповіщають про спрацьовування 
системи аварійного захисту і технологічного блокування. 

В схемі автоматизації (рис. 1) показані 2 функції системи захисту у вигляді 
двох ланцюгів: один ланцюг показує формування сигналів 1Аз, 2Аз і 3Аз для 
аварійного вимикання живлення у електромоторів М1, М2 та М3 за рахунок 
відключення живлення у електромагнітів магнітних пускачів МП1, МП2 та МП3; 
другій ланцюг на (рис. 1) показано для сигналів технологічного блокування 1Тб, 2Тб 
та 3Тб по яких система аварійного захисту буде відключати живлення, наприклад , у 
електромотора М2 якщо аварійно зупинилось робоче колесо у насоса з 
електромотором М3 або навпаки якщо зупиняється аварійно насос з електромотором 
М3 тоді система технологічного блокування автоматично відключає живлення у 
електромотора М2.  

Система технологічного блокування ще має другу функцію яка передбачає, 
якщо живлення у електромоторів М1, М2 і М3 буде відключено, тоді по відповідним 
ланцюгам буде відключено (заблоковані) сигнали на виході з мікропроцесорних 
регуляторів (поз. 1-2 TIC), (поз. 3-3 FFIC) та (поз. 7-2 FIC). При блокуванні сигналів 
на вході до регулювальних клапанів (поз. 1-4), (поз. 3-5) та (поз. 7-4) нормально 
зачинені клапани закриються на відповідних трубопроводах, що унеможливіть 
подальшим змінам тисків у технологічних трубопроводах установки стабілізації 
нафти. 

Для реалізації даної схеми автоматизації з розглянутими функціями захисту 
для аварійної ситуації були розроблені принципові електричні схеми, щоби можна 
було виконувати монтажні роботи і роботу по налаштуванню контурів контролю, 
регулювання і ланцюгів аварійного захисту та технологічного блокування. 

На (рис. 2) показано принципову електричну схему аварійного захисту і 
технологічного блокування електромотора М3. Безперервний контроль тиску в 
трубопроводу з нафтою забезпечується пристроєм (поз. 6-1) якій подає стандартний 
електричний сигнал 4…20 mA на мікропроцесорний прилад ІТМ-11 (поз. 6-2 PIAS). 
Прилад (поз. 6-2) в схеме аварійного захисту і технологічного блокування по 
цифровому дисплею показує значення контрольовано тиску і одночасно по шкалі 
лінійного індикатора ІТМ-11 можна бачити у % коливання тиску.  

Відповідно до значення тиску на цифровому дисплею блок сигналізації згідно 
налаштованим MIN та MAX значенням для тиску контролює момент виникнення 
аварійної ситуації у технологічного процесу стабілізації нафти і формує дискретний 
сигнал коли значення контрольованого тиску не відповідає налаштуванням блока 
сигналізації. На схемі (рис. 2) дискретний сигнал подається на напівпровідникове 
реле VO2 і у результату чого нормально розімкнутий контакт DO2 стає замкненим, 
тобто з’являється  напруга 24 V і відповідний струм для реле КМ5. При розмиканні 
контакту DO2 зворотний струм блокується діодом VD5. Коли електромагнітне реле 
КМ5 спрацьовує тоді контакт КМ5-1 стане замкненим і струм буде підключеним до 
червоної сигнальної лампочки HL11  та електромагніту реле аварійного захисту КМ6 
і тоді контакт нормально замкнений КМ6-2 розмикається, що відключає струм для 
електромагніту магнітного пускача МП3, тобто таким чином виконується функція 
3Аз системи аварійного захисту електромотора М3. Також одночасно в схемі 
аварійного захисту роз’єднуються контакти МП3-4, МП3-5, МП3-6 в результате чого 
відключається трьох фазне живлення електромотора М3. 
 
 



АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 116 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Схема автоматизації технологічного процесу стабілізації нафти 
з системою аварійного захисту і технологічного блокування 

 
 



АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 117 

 

 
Рис. 2. Принципова електрична схема системи аварійного захисту і технологічного 

блокування електромотора М3 у процесу стабілізації сирої нафти 
 

Система аварійного захисту при виконанні функції 3Аз також одночасно 
виконує і функцію 3Тб для аварійного блокування вхідних сигналів на регулювальні 
клапани (поз. 1-4), (поз. 3-5) та (поз. 7-4). Схема ланцюгів (рис. 3) показує, за 
допомогою яких контактів електромагнітних реле в системі аварійного захисту 
виконується технологічне блокування сигналу на вході до регулювального клапану 
(поз. 3-5). 

В даній роботі схеми на рис. 1, рис. 2 та рис. 3 були розроблені згідно 
прикладів схем, які розглянуто у роботі [2]. По таким принциповим електричним 
схемам та прикладам опису їх функціонування можливо розробляти схеми систем 
захисту та технологічного блокування  для режимів пуску і зупинки технологічного 
процесу у об’єкта автоматизації на основі використання блоку ручного управління 
(поз. 3-4 HCI). 
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Рис. 3. Схема ланцюгів для технологічного блокування клапану системою аварійного захисту 
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