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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування компетентностей щодо проек-

тування та управління автоматизованими комплексами буріння і експлуатації 

нафтових і газових свердловин за умов підвищення їх продуктивності. 

Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен 

мати знання та навички, що допоможуть: проводити вибір засобів контролю 

та автоматизації технологічних процесів у нафтогазовій галузі; аналізувати 

технічний стан елементів технологічного обладнання систем видобування, 

транспортування та зберігання нафти і газу. 

Результати вивчення дисципліни. Плановані результати освоєння дис-

ципліни визначаються наступними складовими. 

Студент повинен знати: 

- технічні та технологічні особливості процесу буріння та експлуатації 

свердловин, як об’єктів керування; 

- основні методи формалізації процесу буріння свердловин і способи ке-

рування технологічними процесами буріння та експлуатації нафтових й газових 

свердловин; 

- структурні схеми сучасних систем автоматизованого керування режи-

мами буріння нафтових і газових свердловин; 

- алгоритм розробки системи автоматизації процесів керування 

об’єктами у нафтогазовій галузі, що функціонують за умов невизначеності; 

- сутність системи автоматичного керування технологічним процесом 

поглиблення нафтових і газових свердловин. 

Студент повинен вміти: 

- визначати структурні складові системи автоматичного керування тех-

нологічним процесом поглиблення нафтових і газових свердловин; 

- за допомогою методів формалізації технологічних процесів в нафтога-

зовій галузі здійснювати ефективне оперативне автоматичне або автоматизова-

не керування технологічними процесами буріння та експлуатації нафтових й га-

зових свердловин; 

- розробляти комплексні технологічні ланцюжки систем автоматизова-

ного керування режимами буріння нафтових і газових свердловин; 

- на базі сучасного програмного забезпечення проектувати алгоритми 

розробки системи автоматизації процесів керування об’єктами у нафтогазовій 

галузі, що функціонують за умов невизначеності, а також здійснювати їх техні-

ко-технологічний моніторинг; 

- розробляти та впроваджувати системи автоматичного керування тех-

нологічним процесом поглиблення нафтових і газових свердловин. 
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Тематичний план дисципліни «Автоматизація технологічних про-

цесів у нафтогазовій галузі» 

Види, тематика навчальних занять за дисципліною 

Теоретичне навчання 

Особливості технологічного процесу буріння як об’єкта керування 

Формалізація процесу буріння свердловин 

Способи керування технологічним процесом буріння нафтових і газових свердловин 

Структурні схеми сучасних систем автоматизованого керування режимами буріння нафтових 

і газових свердловин 

Математична модель технологічного процесу буріння нафтових і газових свердловин 

Блок-схема алгоритму розробки системи автоматизації процесів керування об’єктами, що 

функціонують за умов невизначеності 

Структура фаззі-контролера для системи автоматизації процесів буріння 

Автоматизований контроль витрат енергії на засадах нечіткої логіки 

Система автоматичного керування технологічним процесом поглиблення нафтових і газових 

свердловин 

Математична модель трьохшарошкового долота як ланки системи автоматичного керування 

Практичні заняття 

Методи керування технологічним процесом буріння нафтових і газових свердловин 

Пристрої для вимірювання осьового навантаження автоматизованих комплексів буріння на-

фтових і газових свердловин 

Вимірювачі тиску автоматизованих комплексів буріння нафтових і газових свердловин 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1 

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 

 

Вказівки до виконання роботи 

У роботі необхідно в письмовій формі розкрити подані нижче питання, 

окремі з них потребують наведення відповідних рисунків, графічних залежнос-

тей та таблиць, що допоможуть більш повною мірою окреслити глибину опану-

вання студентом як окремих, так і загальних питань дисципліни «Автоматиза-

ція технологічних процесів у нафтогазовій галузі». 

 

1. Основні поняття теорії автоматичного керування 

 Регулювання, керування, об’єкт керування. 

 Система автоматичного регулювання та її елементи. 
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 Основні принципи побудови систем автоматичного регулювання та 

керування. 

2. Елементи систем автоматичного регулювання 

 Елементи систем та їх статичні характеристики. 

 Лінійні та нелінійні елементи. 

 Динамічні характеристики елементів. 

3. Типові ланки систем автоматичного керування та їх характери-

стики 

 Види з’єднань елементарних ланок та їх статичні характеристики. 

 Послідовне та паралельне з’єднання ланок. 

 Статичні характеристики зустрічно-паралельного з’єднання елементів. 

4. Об’єкти автоматичного регулювання та їх властивості 

 Означення об’єкта регулювання. 

 Класифікація об’єктів регулювання. 

 Властивості об’єктів автоматичного регулювання, їх вхідні та вихідні 

величини. 

5. Загальні відомості про вимірювання, засоби вимірю-

вань і їх похибки 

 Вимірювальні перетворювачі. 

 Вторинні прилади та системи контролю. 

 Основні похибки вимірювальних приладів. 

6. Методи та прилади для вимірювання тиску 

 Класифікація методів. 

 Рідинні, деформаційні та електричні манометри. 

 Диференційні манометри. 

7. Методи та прилади для вимірювання температури 

 Основні відомості та класифікація методів вимірювання температури. 

 Термометри розширення та дилатометричні термометри. 

 Термометри опору та термопари. 

8. Методи та прилади вимірювання рівня та витрати 

 Методи та прилади вимірювання рівня. 

 Методи та прилади вимірювання витрати. 

9. Загальна характеристика електричних, пневматичних 

засобів автоматизації 

 Елементна база пневмоавтоматики. 

 Електричні засоби автоматизації, їх особливості та область застосу-

вання. 

10. Структурні схеми електричних, пневматичних регуляторів 

 Структурні схеми електричних регуляторів. 

 Структурні схеми пневматичних регуляторів. 

11. Регулятори з аналоговим і імпульсним вихідним си-

гналом. Мікропроцесорні регулятори 

 Основні схеми регуляторів з імпульсним вихідним сигналом. 
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 Регулятори з неперервним вихідним сигналом. 

 Основні відомості про мікропроцесорні регулятори. 

12. Основні характеристики виконавчих механізмів та їх класифі-

кація 

 Класифікація виконавчих механізмів та їх основні характеристики. 

 Основні характеристики виконавчих механізмів. 

13. Класифікація регулюючих органів, їхні витратні та пропускні 

характеристики 

 Класифікація регулюючих органів. 

 Конструкція регулюючих органів та їх застосування. 

 Основні характеристики регулюючих органів. 

14. Системи регулювання основних технологічних параметрів 

 Системи регулювання рівня. 

 Системи регулювання тиску. 

 Системи регулювання витрати. 

 Системи регулювання температури. 

 Системи регулювання параметрів якості. 

15. Багатоконтурні системи регулювання 

 Основні відомості про каскадні системи регулювання. 

 Комбіновані системи регулювання. 

16. Зображення систем автоматизації на функціональ-

них схемах автоматизації 

 Призначення функціональних схем автоматизації. 

 Зображення на функціональних схемах автоматизації технологічних 

апаратів, машин, трубопроводів та трубопровідної арматури. 

 Зображення на функціональних схемах автоматизації приладів та те-

хнічних засобів автоматизації. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА № 2 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮ-

ВАЧІВ ДАТЧИКІВ ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ, А ТА-

КОЖ ПРИЛАДІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН. 

Вказівки до виконання роботи 

 

У роботі необхідно дати класифікацію датчиків, розглянути їх загальні 

характеристики, пояснити призначення і роль датчиків і приладів в бурінні, да-

ти оцінку рівня оснащеності бурових установок контрольно-вимірювальними 

приладами. 

Варіант № 1 

 

1. Класифікація датчиків (за принципом живлення, перетворення вимі-

рюваної величини та ін.) 
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2. Динамометри, принцип дії і експлуатація. 

 

Варіант № 2 

 

1. Основні вимоги до КВП (контрольно-вимірювальних приладів) і сфе-

ри їх раціонального застосування. 

2. Датчики крутного моменту (момент на роторі, на долоті). 

 

Варіант № 3 

 

1. Вимір тиску промивальної рідини (прилади, їх призначення і принцип 

дії). 

2. Датчики ваги, навантаження (вага інструменту, навантаження на за-

бій). 

 

Варіант № 4 

 

1. Вимір витрати промивальної рідини (класифікація приладів, пристрій 

і принцип дії). 

2. Датчики кутової швидкості. 

 

Варіант № 5 

 

1. Класифікація приладів для виміру тиску промивальної рідини (за 

принципом дії, родом вимірюваної величини та ін.). 

2. Датчики для виміру температури рідини і газу. 

 

Варіант № 6 

 

1. Бурові спідометри і реєстратори швидкості буріння. 

2. Датчики для виміру в'язкості рідини і величини рН. 

 

 

Варіант № 7 

 

1. Гідравлічні індикатори ваги, їх пристрій, принципи дії і експлуатації. 

2. Магнітопружні вимірники тиску, схема і принцип дії. 

 

Варіант № 8 

 

1. Вимірники і обмежувачі крутного моменту. 

2. Прилади вимірювання крутного моменту на механічних та автомати-

чних бурових ключах, їх призначення, схема виконання і експлуатація. 
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Варіант № 9 

 

1. Апаратура комплексного контролю параметрів режиму буріння. 

2. Магнітопружні датчики, їх принцип дії і застосування. 

 

Варіант № 10 

 

1. Контроль стану бурильного інструменту (загальні відомості, класифі-

кація методів контролю та ін.). 

2. Економічна ефективність застосування КВП (контрольно-

вимірювальних приладів). 

 

Варіант № 11 

 

1. Прилади контролю стану бурильного інструменту. 

2. Датчики для виміру механічної швидкості буріння. 

 

Варіант № 12 

 

1. Контроль забійних параметрів режиму буріння, типи каналів зв'язку 

забою з поверхнею. 

2. Датчики для виміру витрати рідини (інтенсивність промивання, дебіт 

свердловини). 

 

Варіант № 13 

 

1. Глибинні прилади для контролю і реєстрації параметрів режиму бу-

ріння. 

2. Датчик для виміру витрати газу (інтенсивність продування). 

 

 

 

Варіант № 14 

 

1. Глибинні прилади для визначення зон поглинання і рівня промиваль-

ної рідини. 

2. Датчики для виміру тиску рідини і газу. 

 

Варіант № 15 

 

1. Глибинні прилади для визначення температури і тиску. 

2. Датчики для визначення рівня рідини. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА № 3 

 

МЕХАНІЗАЦІЯ І АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ БУРІННЯ 

 

Вказівки до виконання роботи 

 

У роботі необхідно розглянути питання механізації і автоматизації про-

цесів буріння, установки-автомати, привести кінематичні схеми, блоки, конс-

труктивні особливості установки, обмежувачі перепідйому бурильних труб, а 

також застосування обчислювальних машин для управління процесом буріння. 

 

Варіант № 1 

 

1. Механізація спуско-подіймальних операцій в бурінні свердловин. 

2. Економічна ефективність застосування засобів механізації. 

 

Варіант № 2 

 

1. Оцінка рівня механізації бурових робіт. 

2. Комплекси автоматизованого виконання спуско-підіймальних опера-

цій. 

 

Варіант № 3 

 

1. Механізація приготування промивальних рідин. 

2. Пристрої подачі долота і їх класифікація. 

 

Варіант № 4 

 

1. Механізація робіт при будівництві бурових вишок. 

2. Навантаження на породоруйнівний інструмент як параметр регулю-

вання подачі інструменту. 

Варіант № 5 

 

1. Визначення механічної швидкості буріння з позицій оптимізації робо-

ти породоруйнівного інструменту на забої свердловини. 

2. Рейсова швидкість буріння як параметр регулювання подачі інструме-

нту. 

 

Варіант № 6 

 

1. Автомати подачі долота. 



11 

 

 

 

2. Автоматичні бурові ключі: схема конструктивного виконання і особ-

ливості експлуатації. 

 

Варіант № 7 

 

1. Гідравлічні пристрої подачі долота. 

2. Бурова як об'єкт автоматичного регулювання. 

 

Варіант № 8 

 

1. Контроль за якістю промивальних рідин на свердловинах. 

2. Автомат подачі долота. 

 

Варіант № 9 

 

1. Проектування режимів буріння в умовах автоматичного регулювання. 

2. Розшифрування діаграми гідравлічного індикатора ваги типу ГІВ. 

 

Варіант № 10 

 

1. Вимірювач крутного моменту на роторі ИМР-2; призначення, кінема-

тична схема, принцип роботи. 

2. Елеватори, їх класифікація, схема конструктивного виконання і особ-

ливості експлуатації. 

 

Варіант № 11 

 

1. Автоматизовані системи управління процесом буріння свердловин. 

2. Застосування обчислювальних машин для управління процесом бу-

ріння. 

 

 

 

Варіант № 12 

 

1. Методика знаходження раціональних параметрів режиму буріння за 

допомогою контрольно-вимірювальної апаратури. 

2. Комплекси пристроїв для реєстрації технологічних параметрів режи-

му буріння. 

 

Варіант № 13 

 

1. Бурові регулювальники. 
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2. Тривалість спуско-підіймальни операцій і шляху скорочення витрат 

часу. 

 

Варіант № 14 

 

1. Контроль стану бурильного інструменту: загальні відомості про мето-

ди неруйнівного контролю. 

2. Призначення і принцип дії пристроїв подачі долота. 

 

Варіант № 15 

 

1. Телеконтроль і телекерування в бурінні: контроль забійних параметрів 

режиму буріння, типи каналів зв'язку забою з поверхнею. 

2. Економічна ефективність впровадження засобів автоматизації. 

 

Приклади питань до диференційного заліку 

 

1 Надати характеристику методам керування технологічним процесом 

буріння нафтових і газових свердловин, що ґрунтуються на використанні мате-

матичних моделей. 

2 Надати характеристику пошуковим методам керування технологічним 

процесом буріння нафтових і газових свердловин. 

3 Пояснити сутність використання керуючих впливів для розробки сис-

тем автоматизації в нафтогазовій галузі. 

4 Які контрольно-вимірювальні прилади для вимірювання осьового на-

вантаження при бурінні ви знаєте? 

5 Надайте загальну характеристику індикатору осьового навантаження. 

6 Надайте загальну характеристику пружинним динамометрам. 

7 Основні вузли гідравлічного індикатора ваги. 

8 Переваги та недоліки приладів ГІВ. 

9 Схема устрою манометра з серпоподібною трубчастою пружиною. 

10 Чутливі елементи мембранного манометра. 

11 Перелічить основні вузли датчику тиску. 

12 Принцип дії датчика тиску. 

13 Надайте технічну характеристику вимірникам тиску. 

14 Наведіть приклади структурних схем сучасних систем автоматизова-

ного керування у нафтогазовій галузі. 

15 За допомогою яких методів формалізації технологічних процесів в на-

фтогазовій галузі здійснюється ефективне оперативне автоматичне або автома-

тизоване керування технологічними процесами? 

16 Окресліть алгоритм розробки системи автоматизації процесів керу-

вання об’єктами у нафтогазовій галузі. 
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17 Назвіть основні ознаки системи автоматичного керування технологіч-

ним процесом поглиблення нафтових і газових свердловин. 

18 Назвіть параметри, які характеризують об’єкти автоматизації у нафто-

газовій галузі, що функціонують за умов невизначеності. 

19 Назвіть параметри технологічних об’єктів нафтогазової галузі, що під-

даються моніторингу. 

20 Назвіть параметри, що характеризують комплексні технологічні лан-

цюжки систем автоматизованого керування режимами буріння нафтових і газо-

вих свердловин. 
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