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ОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" "УКР-
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(57) Спосіб керування циклонними пиловловлюва-
чами на компресорній станції,  що включає цикл
контролю, який складається з послідовно викону-
ваних вимірювань тиску газу -  Рвх на загальному
вході пиловловлювачів і визначення витрати газу -
q через один пиловловлювач, який відрізняється
тим, що уведено ввімкнення або вимкнення пило-
вловлювачів, видача повідомлень при виході ре-
жиму за технологічні обмеження, очікування вста-
новлення стаціонарного режиму роботи
пиловловлювачів,  визначення щільності газу -  ρ0
при нормальних умовах, а до циклу контролю уве-
дені вимірювання температури газу - Твх на зага-
льному вході пиловловлювачів і втрати тиску -  ∆Р
на пиловловлювачах, визначення значення витра-
ти газу - q через один пиловловлювач за форму-
лою:
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де R - радіус циклонного елемента пиловловлю-
вача,
n  -  число циклонних елементів у циклонному пи-
ловловлювачі,
g - прискорення вільного падіння,
Р0 - тиск газу при нормальних умовах,
Zвх - коефіцієнт стисливості газу на вході пиловло-
влювачів,
Т0 - температура газу при нормальних умовах,
λ - коефіцієнт гідравлічного опору циклонного
елемента пиловловлювача,

визначення за величиною витрати газу - q через
один пиловловлювач і за паспортними залежнос-
тями Pвх

min=f(q) і Рвх
mах = f(q) мінімального -  Pвх

min і
максимального - Рвх

mах значень вхідного тиску газу,
запам'ятовування їх, порівняння вимірюваного
значення Рвх зі значеннями Pвх

min і Рвх
mах, при цьо-

му вимірювання температури газу - Твх на загаль-
ному вході пиловловлювачів і втрати тиску - ∆Р на
пиловловлювачах виконують при вимірюванні тис-
ку газу - Рвх на загальному вході пиловловлювачів,
обчислення значення витрати газу - q через один
пиловловлювач виконують після вимірювання зна-
чень Рвх, Твх і ∆Р,  після чого визначають і запам'я-
товують мінімальне -  Pвх

min і максимальне -  Рвх
mах

значення вхідного тиску газу та виконують порів-
няння вимірюваного значення Рвх зі значеннями
Pвх

min і Рвх
mах й,  якщо Рвх≤Pвх

min і число працюючих
пиловловлювачів - k більше одного, то вимикають
один пиловловлювач та, відповідно, зменшують
значення k на "1", очікують установлення стаціо-
нарного режиму роботи пиловловлювачів і після
його встановлення переходять до наступного цик-
лу контролю, якщо Рвх≤Pвх

min і число працюючих
пиловловлювачів - k дорівнює одному, то видають
повідомлення про вихід режиму за технологічні
обмеження - про те, що Рвх≤Pвх

min і пропускна зда-
тність пиловловлювачів менше припустимої, очі-
кують закінчення періоду контролю та, після його
закінчення, переходять до наступного циклу конт-
ролю, якщо Pвх>Pвх

min, то перевіряють виконання
нерівності Pвх≥Рвх

mах й,  якщо Pвх≥Рвх
mах і число

працюючих пиловловлювачів -  k  менше К,  де К -
число готових до роботи пиловловлювачів на ком-
пресорній станції, то включають один пиловлов-
лювач й, відповідно, збільшують значення k на "1",
очікують установлення стаціонарного режиму ро-
боти пиловловлювачів і після його встановлення
переходять до наступного циклу контролю, якщо
Pвх≥Рвх

mах і число працюючих пиловловлювачів -  k
дорівнює К, то видають повідомлення про вихід
режиму за технологічні обмеження - про те, що
виникла небезпека виходу з ладу пиловловлюва-
чів,  і після цього,  а також,  якщо Pвх<Рвх

mах , очіку-
ють закінчення періоду контролю й, після його за-
кінчення, переходять до наступного циклу
контролю.
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Корисна модель належить до автоматики й
може бути використана у газовій промисловості
для керування роботою пиловловлювачів на комп-
ресорних станціях магістральних газопроводів і на
підземних сховищах газу.

Відомий спосіб автоматичного керування
транспортуванням й очищенням конвертерного
газу в мідеплавильному виробництві [а.с.  СРСР
№1011192. В01D46/46. G05D27/00. 1983. БИ №14]
шляхом виміру й регулювання тиску газу у напи-
льнику кожного з конверторів і загальної витрати
газу, що проходить через електрофільтри, при
цьому регулювання витрати газу, що проходить
через кожен електрофільтр, роблять залежно від
кількості працюючих конверторів і коректують за-
лежно від тиску газу перед фільтрами і його похід-
ною.

Даний спосіб автоматичного керування транс-
портуванням й очищенням конвертерного газу в
мідеплавильному виробництві так само, як і спосіб
керування циклонними пиловловлювачами на
компресорній станції, що заявляється, включає
вимір тиску газу. Однак, відсутність визначення
щільності газу при нормальних умовах, виміру те-
мператури газу на загальному вході пиловловлю-
вачів і втрати тиску на пиловловлювачах, визна-
чення значення витрати газу - q через один
пиловловлювач по наведеній формулі, визначення
по величині q і по паспортних залежностях
Pвх

min=f(q) і Рвх
mах=f(q) мінімального - Pвх

min і макси-
мального -  Рвх

mах значень вхідного тиску газу,  за-
пам'ятовування їх, порівняння обмірюваного зна-
чення Рвх зі значеннями Pвх

min і Рвх
mах і включення

або вимикання одного пиловловлювача або видачі
сигналів про граничні режими роботи компресор-
ної станції залежно від результатів порівняння й
кількості включених пиловловлювачів звужує об-
ласть використання відомого способу, тому що не
дозволяє використати його на компресорних стан-
ціях магістральних газопроводів і на підземних
сховищах газу.

Відомий спосіб автоматичного керування роз-
поділом газових потоків між паралельно працюю-
чими електрофільтрами [а.с. СРСР №1402366.
B01D46/46. В03С3/78, 1988. БИ №22], що включає
вимір температури й тиску газу на вході кожного з
електрофільтрів, витрати газу через кожен елект-
рофільтр і напруги й струми на електродах елект-
рофільтрів, і розподіл потоків газу залежно від
температури газу на вході електрофільтрів і на-
пруги й струми на електродах електрофільтрів і від
часу, що пройшов з моменту останнього струшу-
вання їхніх електродів.

Даний спосіб автоматичного керування розпо-
ділом газових потоків між паралельно працюючи-
ми електрофільтрами так само, як і спосіб керу-
вання циклонними пиловловлювачами на
компресорній станції, що заявляється, включає
вимір температури й тиску газу. Однак, відсутність
визначення щільності газу ρ0 при нормальних умо-
вах, виміру втрати тиску на пиловловлювачах,

визначення значення витрати газу - q через один
пиловловлювач по наведеній формулі, визначення
по величині q і по паспортних залежностях
Pвх

min=f(q) і Рвх
mах=f(q) мінімального - Pвх

min і макси-
мального -  Рвх

mах значень вхідного тиску газу,  за-
пам'ятовування їх, порівняння обмірюваного зна-
чення Рвх зі значеннями Pвх

min і Рвх
mах і включення

або вимикання одного пиловловлювача або видачі
сигналів про граничні режими роботи циклонних
пиловловлювачів залежно від результатів порів-
няння й кількості включених пиловловлювачів зву-
жує область використання відомого способу, тому
що не дозволяє використати його на компресорних
станціях магістральних газопроводів і на підземних
сховищах газу.

Найбільш близьким по технічній сутності є
спосіб визначення й контролю режимів роботи
пиловловлювачів [Деклараційний патент України
№63653. кл. B01D46/46, F17D5/02, 2004, Бюл.
№1],  що включає вимір тиску -  Рвх і витрати -  Q
газу на загальному вході пиловловлювачів, визна-
чення по величині тиску на вході пиловловлювачів
і по паспортних залежностях Qmin=f(Pвх)  і
Qmax=f(Pвх)  мінімального -  Qmin і максимального -
Qmax значень витрати газу через один пиловлов-
лювач і знаходження можливих і рекомендованих
режимів роботи пиловловлювачів, для чого послі-
довно визначають число пиловловлювачів - n
(n=1, 2,..., N, де N - кількість пиловловлювачів,
установлених на компресорній станції), починаючи
з n=1, при включенні яких витрата газу через один
пиловловлювач - Qn=Q/n перебуває в заданих ме-
жах,  тобто виконується нерівність Qmin<Qn<Qmax -
для кожного з отриманих чисел пиловловлювачів,
для якого витрата газу через один пиловловлювач
перебуває в заданих межах, розраховують втрату
тиску -  ∆Р на пиловловлювачах по паспортній за-
пежності ∆Р=f(Pвх,  Qn) і кожне число пиловловлю-
вачів – n, для якого витрата газу через один пило-
вловлювач перебуває в заданих межах, і втрату
тиску на пиловловлювачах при цьому числі пило-
вловлювачів запам'ятовують у масиві можливих
режимів роботи пиловловлювачів, крім того, кожне
розраховане значення ∆Р порівнюють із припусти-
мим значенням - ∆Рдоп й, якщо воно не перевищує
припустимого значення, то число пиловловлювачів
– n, для якого витрата газу через один пиловлов-
лювач перебуває в заданих межах,  і втрату тиску
на пиловловлювачах при цьому числі пиловлов-
лювачів запам'ятовують у масиві рекомендованих
режимів роботи пиловловлювачів, закінчення про-
цесу знаходження можливих і рекомендованих
режимів роботи пиловловлювачів визначають по
перевищенню знайденим числом пиловловлюва-
чів - n кількості пиловловлювачів, установлених на
компресорній станції – N, тобто при n>N. або при
зменшенні витрати газу через один пиловловлю-
вач нижче мінімального значення витрати газу
через один пиловловлювач, тобто при Qn<Qmin -  і
після цього виводять експлуатаційному персоналу
на екран і на печатку інформацію про можливі і
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рекомендовані режими роботи пиловловлювачів,
по якій експлуатаційний персонал оцінює фактич-
ний режим роботи пиловловлювачів.

Даний спосіб визначення й контролю режимів
роботи пиловловлювачів так само, як спосіб керу-
вання циклонними пиловловлювачами на компре-
сорній станції,  що заявляється,  включає цикл кон-
тролю, що складається з послідовно виконуваних
вимірів тиску газу на загальному вході пиловлов-
лювачів і визначення витрати газу -  q  через один
пиловловлювач. Однак, відсутність очікування
встановлення стаціонарного режиму роботи пило-
вловлювачів, визначення щільності газу ρ0 при
нормальних умовах, а в циклі контролю виміру
температури - Твх на загальному вході пиловлов-
лювачів і втрати тиску - ∆Р на пиловловлювачах,
визначення значення витрати газу - q через один
пиловловлювач по наведеній формулі, визначення
по величині q і по паспортних залежностях
Pвх

min=f(q) і Рвх
mах=f(q) мінімального - Pвх

min і макси-
мального -  Рвх

mах значень вхідного тиску газу,  за-
пам'ятовування їх порівняння обмірюваного зна-
чення Рвх зі значеннями Pвх

min і Рвх
mах і включення

або вимикання одного пиловловлювача або видачі
повідомлень при виході режиму за технологічні
обмеження залежно від результатів порівняння й
кількості включених пиловловлювачів різко знижує
функціональні можливості й ефективність відомого
способу.

В основу корисної моделі поставлене завдан-
ня вдосконалення способу керування циклонними
пиловловлювачами на компресорній станції шля-
хом розширення його функціональних можливос-
тей і підвищення ефективності.

Поставлене завдання вирішується тим,  що у
відомий спосіб керування циклонними пиловлов-
лювачами на компресорній станції, що включає
цикл контролю, що складається з послідовно ви-
конуваних вимірів тиску газу -  Рвх на загальному
вході пиловловлювачів і визначення витрати газу -
q через один пиловловлювач, згідно корисної мо-
делі уведені включення або вимикання пиловлов-
лювачів, видача повідомлень при виході режиму
за технологічні обмеження, очікування встанов-
лення стаціонарного режиму роботи пиловловлю-
вачів, визначення щільності газу - ρ0 при нормаль-
них умовах,  а в цикл контролю уведені вимір
температури газу - Твх на загальному вході пило-
вловлювачів і втрати тиску - ∆Р на пиловловлюва-
чах,  визначення значення витрати газу -  q  через
один пиловловлювач за формулою
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де R - радіус циклонного елемента пиловлов-
лювача;

n - число циклонних елементів у циклонному
пиловловлювачі;

g - прискорення вільного падіння;
Р0 - тиск газу при нормальних умовах;
Zвх -  коефіцієнт стисливості газу на вході пи-

ловловлювачів;
Т0 - температура при нормальних умовах:
λ - коефіцієнт гідравлічного опору циклонного

елемента пиловловлювача, визначення по вели-

чині витрати газу -  q через один пиловловлювач і
по паспортних залежностях Pвх

min=f(q)  і Рвх
mах=f(q)

мінімального - Pвх
min і максимального -  Рвх

mах зна-
чень вхідного тиску газу,  запам'ятовування їх і по-
рівняння обмірюваного значення Рвх зі значеннями
Pвх

min і Рвх
mах, при цьому вимір температури газу -

Твх на загальному вході пиловловлювачів і втрати
тиску - ∆Р на пиловловлювачах виконують при
вимірі тиску газу -  Рвх на загальному вході пило-
вловлювачів,  обчислення значення витрати газу -
q через один пиловловлювач роблять після виміру
значень Рвх, Твх і ∆Р, після чого визначають і запа-
м'ятовують мінімальне -  Pвх

min і максимальне -
Рвх

mах значення вхідного тиску газу й роблять порі-
вняння обмірюваного значення Рвх зі значеннями
Pвх

min і Рвх
mах й,  якщо Рвх≤Pвх

min і число працюючих
пиловловлювачів - k більше одного, то виключа-
ють один пиловловлювач й, відповідно, зменшу-
ють значення k на "1", очікують установлення ста-
ціонарного режиму роботи пиловловлювачів і
після його встановлення переходять до наступного
циклу контролю, якщо Pвх≤Pвх

min і число працюючих
пиловловлювачів - k дорівнює одному, то видають
повідомлення про вихід режиму за технологічні
обмеження - про те, що Рвх≤Pвх

min і пропускна зда-
тність пиловловлювачів менше припустимої, очі-
кують закінчення періоду контролю й, після його
закінчення, переходять до наступного циклу конт-
ролю, якщо Рвх>Pвх

min, то перевіряють виконання
нерівності Рвх≥Рвх

mах й,  якщо Рвх≥Рвх
mах і число

працюючих пиловловлювачів -  k  менше К,  де К -
число готових до роботи пиловловлювачів на ком-
пресорній станції, то включають один пиловлов-
лювач й, відповідно, збільшують значення k на "1",
очікують установлення стаціонарного режиму ро-
боти пиловловлювачів і після його встановлення
переходять до наступного циклу контролю, якщо
Рвх≥Рвх

mах і число працюючих пиловловлювачів -  k
дорівнює К, то видають повідомлення про вихід
режиму за технологічні обмеження - про те, що
виникла небезпека виходу з ладу пиловловлюва-
чів, і після цього, а також, якщо Pвх<Рвх

mах очікують
закінчення періоду контролю й, після його закін-
чення, переходять до наступного циклу контролю.

Введення включення або вимикання пиловло-
влювачів, видачі повідомлень при виході режиму
за технологічні обмеження, очікування встанов-
лення стаціонарного режиму роботи пиловловлю-
вачів, визначення щільності газу ρ0 при нормаль-
них умовах, а в цикл контролю виміру температури
- Твх на загальному вході пиловловлювачів і втрати
тиску - ∆Р на пиловловлювачах, обчислення зна-
чення витрати газу - q через один пиловловлювач
по наведеній формулі, визначення по величині q і
по паспортних залежностях Pвх

min=f(q)  і Рвх
mах=f(q)

мінімального - Pвх
min і максимального -  Рвх

mах зна-
чень вхідного тиску газу,  запам'ятовування їх.  по-
рівняння обмірюваного значення Рвх зі значеннями
Pвх

min і Рвх
mах і включення або вимикання одного

пиловловлювача або видачі повідомлень при ви-
ході режиму за технологічні обмеження залежно
від результатів порівняння й кількості включених
пиловловлювачів розширює функціональні мож-
ливості за рахунок видачі команд на включення й
вимикання пиловловлювачів і підвищує ефектив-
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ність запропонованого способу, тому що включен-
ня або вимикання пиловловлювачів здійснюється
на підставі обмірюваних значень параметрів, крім
того, запропонований спосіб дозволяє здійснювати
керування пиловловлювачами у періодичному
режимі.

На кресленні наведена схема реалізації за-
пропонованого способу.

Пиловловлювачі призначені для очищення га-
зу, що надходить на компресорну станцію з магіс-
трального газопроводу або на підземне сховище
газу, від різного роду механічних домішок, води й
конденсату. Для забезпечення необхідної якості
очищення газу вхідний тиск газу повинен бути у
встановлених за паспортними даними межах від
мінімального - Pвх

min до максимального -  Рвх
mах

значень. На компресорній станції встановлюють
пиловловлювачі одного типу. Число готових до
роботи пиловловлювачів на компресорній станції
позначимо – К, а число включених пиловловлюва-
чів позначимо - k. Для реалізації технологічного
режиму роботи компресорної станції пиловловлю-
вачі повинні забезпечувати якісне очищення газу,
що перекачується компресорною станцією, при
цьому обсяг і параметри газу, що перекачується,
можуть змінюватися у встановлених межах. При
їхній зміні змінюється й режим роботи пиловлов-
лювачів, що може вийти за технологічні обмежен-
ня -  може скластися ситуація,  коли вхідний тиск
газу при реальній витраті газу через один пило-
вловлювач виявиться менше припустимого - Pвх

min,
що веде до погіршення якості очищення газу, або
більше припустимого - Рвх

mах що веде до виник-
нення небезпеки виходу з ладу елементів пило-
вловлювача або всього пиловловлювача. Пропо-
нований спосіб призначений для підтримки
режиму роботи пиловловлювачів у заданих межах,
а,  якщо це неможливо,  те формування й видачі
повідомлень про вихід режиму за технологічні об-
меження.

При керуванні роботою пиловловлювачів ви-
користовують їхні паспортні характеристики - за-
лежність мінімального - Pвх

min і максимального -
Рвх

mах вхідного тиску газу від витрати газу через
один пиловловлювач q, тобто залежності
Pвх

min=f(q) і Рвх
mах=f(q). Для зручності запису зазна-

чених паспортних характеристик у пам'ять системи
оперативно-диспетчерського керування й контро-
лю, що реалізує пропонований спосіб, і для спро-
щення розрахунків зазначені залежності предста-
вляють як лінійні функції й використовують у
вигляді наступних формул:

Pвх
min=f(q)=amin+bmin·q;

Рвх
mах=f(q)=amax+bmax·q,

де amin,  bmin,  amax,  bmax - коефіцієнти лінійних
залежностей наведених вище паспортних харак-
теристик пиловловлювачів - обмежень режиму
роботи.

Попередньо, у моменти часу, установлені рег-
ламентом технологічного процесу, наприклад один
раз на добу, визначають лабораторним шляхом
або вимірюють (при наявності відповідних датчи-
ків) і вводять у систему оперативно-
диспетчерського контролю й керування щільність
газу при нормальних умовах - ρ0.

Керування роботою пиловловлювачів може
здійснюватися як періодично, так і по команді опе-
ративного персоналу. Запуск керування роботою
пиловловлювачів повинен вироблятися при хоча б
одному включеному пиловловлювачі.

Очікування встановлення стаціонарного ре-
жиму роботи пиловловлювачів після включення
або вимикання пиловловлювача може здійснюва-
тися або до моменту закінчення заданого інтерва-
лу часу, що відповідає попередньо визначеному
максимально можливому часу встановлення ста-
ціонарного режиму, або до моменту зменшення
коливань параметра, що характеризує роботу пи-
ловловлювачів, до встановленого значення, при
наявності відповідного датчика (наприклад, датчи-
ка вихідного тиску в загальному вихідному колек-
торі пиловловлювачів) і відповідної програми ви-
значення встановлення стаціонарності.

Спосіб керування циклонними пиловловлюва-
чами на компресорній станції реалізується в такий
спосіб.

При запуску керування роботою циклонних
пиловловлювачів включають очікування встанов-
лення стаціонарного режиму (на той випадок, як-
що перед запуском було зроблене включення або
вимикання пиловловлювача). Після встановлення
стаціонарного режиму вимірюють тиск - Рвх і тем-
пературу - Твх на загальному вході пиловловлюва-
чів і втрату тиску -  ∆Р на пиловловлювачах і ви-
значають величину витрати газу через один
пиловловлювач за формулою:

вх00

вхвх02
PT

TZPPg2nRq
×l××r

××D×××
×p=

,
де R - радіус циклонного елемента пиловлов-

лювача;
n - число циклонних елементів у циклонному

пиловловлювачі:
g - прискорення вільного падіння:
Р0 - тиск газу при нормальних умовах:
Zвх -  коефіцієнт стисливості газу на вході пи-

ловловлювачів;
Т0 - температура газу при нормальних умовах:
l - коефіцієнт гідравлічного опору циклонного

елемента пиловловлювача.
Далі по величині витрати газу через один пи-

ловловлювач і по залежностях Pвх
min=f(q)  і

Рвх
mах=f(q)  визначають і запам'ятовують величини

мінімального Pвх
min і максимального - Рвх

mах вхідно-
го тиску газу через один пиловловлювач.

Обмірюване значення вхідного тиску газу -  Рвх
порівнюють із значеннями Pвх

min і Рвх
mах при даній

витраті газу через один пиловловлювач. Якщо
Рвх≤Pвх

min і число працюючих пиловловлювачів -  k
більше одного, то виключають один пиловловлю-
вач й,  відповідно,  зменшують значення k  на "1",
очікують установлення стаціонарного режиму ро-
боти пиловловлювачів і після його встановлення
переходять до наступного циклу контролю. Якщо
Рвх≤Pвх

min і число працюючих пиловловлювачів -  k
дорівнює одному, то видають повідомлення про
вихід режиму за технологічні обмеження - про те,
що Рвх≤Pвх

min і пропускна здатність пиловловлюва-
чів менше припустимої, що веде до погіршення
якості очищення газу очікують закінчення періоду
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контролю, після його закінчення, переходять до
наступного циклу контролю. Якщо Pвх>Pвх

min, то
перевіряють виконання нерівності Pвх≥Рвх

mах й,
якщо Рвх≥Рвх

mах і число працюючих пиловловлюва-
чів - k менше К, де К - число готових до роботи
пиловловлювачів на компресорній станції, то
включають один пиловловлювач й, відповідно,
збільшують значення k  на "1",  очікують установ-
лення стаціонарного режиму роботи пиловловлю-
вачів і після його встановлення переходять до
наступного циклу контролю. Якщо Рвх≥Рвх

mах і чис-
ло працюючих пиловловлювачів - k дорівнює К, то
видають повідомлення про вихід режиму за техно-
логічні обмеження - про те, що виникла небезпека
виходу з ладу елементів пиловловлювача або
всього пиловловлювача, і після цього, а також,
якщо Pвх<Рвх

mах, очікують закінчення періоду конт-

ролю й, після його закінчення, переходять до на-
ступного циклу контролю.

При одержанні повідомлення про вихід режи-
му за технологічні обмеження - про те, що вхідний
тиск газу компресорної станції менше, ніж Pвх

min,
або про те, що вхідний тиск газу компресорної
станції більше, ніж Рвх

mах оперативний персонал
повинен діяти відповідно до технологічного регла-
менту компресорної станції, наприклад, віддати
розпорядження про перевірку справності вимірю-
вальної системи й, при наявності несправності,
про її усунення, а, у випадку справної вимірюваль-
ної системи, повідомити верхньому рівню керу-
вання магістральним газопроводом про неможли-
вість підтримувати необхідний режим роботи
компресорної станції й запросити які заходи необ-
хідно здійснити.
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