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АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ТИСКОМ  
ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ В МАГІСТРАЛІ 

 
В умовах енергетичної кризи питання затрат на одержання високоякісних 

нафтових палив та зменшення відходів енергоносіїв суттєво загострилось. 
Високоефективна обробка якісної сировини, якою є газовий конденсат в 
товарній нафтовій промисловості суттєво зменшує ці витрати. 

Наявність достатньої кількості газоконденсатної сировини на Полтавщині 
дає можливість отримувати високі прибутки при ефективній експлуатації 
установок з її переробки, суттєво підвищити якість продуктів переробки, 
покращити екологічну ситуацію та зменшити експорт мазуту для вирішення 
потреб регіональної теплотехніки. 

Використання високоякісного обладнання, впровадження новітніх 
технологій переробки газового конденсату та застосування високоефективного 
електроприводу суттєво знижує собівартість нафтових палив.  

В процесі переробки газового конденсату на ключових ділянках 
виробництва використовуються насосні агрегати /1/. 

Надійними високоефективними насосними агрегатами, які 
використовують для перекачування нафтопродуктів, є плунжерні насоси LEVA, 
що забезпечують точне дозування та значні гідравлічні зусилля. Відповідаючи 
всім міжнародним, національним та локальним стандартам, вказані насоси 
знайшли широке застосування у відповідальних процесах нафтогазової 
промисловості, хоча й мають високу вартість. На підприємстві Полтавського 
управління з переробки газу та газового конденсату використовуються 
плунжерні насоси LEVA з електродвигунами, виготовленими фірмою 
Nordenham Cmb H Germany, керування кутовою швидкістю роторів яких 
здійснюється частотними перетворювачами, виготовленими фірмою Vacon. 

Якщо застосування плунжерних насосів LEVA технологічно обґрунтоване, 
то використання електродвигунів фірми Nordenham Cmb H Germany на глибоке 
переконання авторів економічно не обґрунтоване та технічно недоцільне у 
порівнянні з високою якістю вітчизняних електродвигунів. 

Авторами розроблена система автоматичного керування (САК) тиском 
газового конденсату в магістралі за допомогою електроприводу на основі 
вітчизняного електродвигуна потужністю 200 кВт, схема якої представлена на 
рисунку. 
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Рисунок. Схема автоматичного керування тиском  

газового конденсату в магістралі 
 

Плунжерний насос Н, що перекачує газовий конденсат в магістраль М,  
приводиться в рух електричним двигуном АД, що живиться електричною 
енергією змінної частоти, завдячуючи перетворювачу частоти ПЧ від мережі. 
Регулятор тиску РТ, одержуючи сигнали Uдт та  Uзт  відповідно давача та 
задавача тиску газового конденсату в магістралі здійснює керування частотою 
перетворювача частоти. Давач тиску забезпечує від’ємний зворотній зв'язок по 
тиску.  

Дослідження САК подачі газового конденсату в магістраль з урахуванням 
параметрів системи при зміні частоти змінного струму в робочому діапазоні 
вказує на її стійкість. 

Математичне моделювання САК тиском газового конденсату в магістралі 
на основі частотно регульованого електропривода дало можливість дослідити 
фізичні процеси  в САК  та зробити висновок про  її енергоощадність /2, 3/. 
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