
Проблеми інформатизації : сьома міжнародна науково-технічна конференція 

 48 

МІКРОКОНТРОЛЕРНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  
СТАНЦІЯМИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ  

Чемерис В.Ю., Рисований О.М., Подорожняк А.О. 
Харківський національний технічний університет  

"Харківський політехнічний інститут", Харків, Україна 
 
Видобування нафти – підгалузь нафтової промисловості, що займаєть-

ся видобутком природного корисних копалин - нафти. Найпоширенішими 
способами видобування нафти є – фонтанний спосіб видобування, штангови-
ми глибинними насосами та електроцентробіжними насосами (ЕЦН). Екс-
плуатація свердловин ЕЦН є найбільш поширеним способом видобутку наф-
ти. Приводом для ЕЦН є занурений електродвигун (ЗЕД), живлення якого 
здійснюється за допомогою електричної енергії, що подається по кабелю з 
поверхні [1]. Управління двигуном відбувається за допомогою станції управ-
ління, що розташовується на поверхні неподалеку від гирла свердловин. 

Метою доповіді є побудова системи, що забезпечує ефективну та надій-
ну роботу занурених електродвигунів за допомогою мікроконтролерної сис-
теми управління. Для мінімізації людського фактору в процесі видобутку 
нафти станції управління забезпечуються автоматичним режимом роботи [2]. 
Система управління постійно аналізую показання від зануреного блоку теле-
метрії, а саме: дані про сам двигун, його частоту, напругу, повний та актив-
ний струм. За допомогою спеціальних алгоритмів забезпечується максималь-
ний коефіцієнт корисної дії двигуна [3-5]. Своєчасне реагування на переван-
таження чи недовантаження ЗЕД значно підвищує строк служби роботи дви-
гуна та позитивно впливає на ефективність видобування нафти. Оптимізація 
алгоритмів роботи мікроконтролерної системи управління напряму впливає 
на ефективність роботи свердловині і, як наслідок, максимально високого 
рівня видобутку нафти. 
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