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Вступ. Верстат-качалка служить приводом нафтового штангового насоса, 

розташованого в нафтовій свердловині і є надземною частиною свердловинної 

штангової насосної установки (СШНУ) (рис.1). Нафтовий штанговий насос 

являє собою об'ємний насос зворотно-поступальної дії з довгим циліндром, 

кульковими всмоктуючим і нагнітальним клапанами і довгим порожнистим 

прохідним плунжером. Нафтовий штанговий насос перетворює зворотно-

поступальні рухи від верстата-качалки СШНУ в рух потоку рідини, яка по 

насосно-компресорних трубам надходить зі свердловини на поверхню.  

 

 

 

Рис. 1 - Верстат-качалка СШНУ з роторним балансуванням. 

 



Важливим компонентом верстата-качалки СШНУ є противага, розташована 

на плечі кривошипа. Верстати-качалки діляться на установки з коромисловим, 

кривошипним і пневматичним балансуванням. Фізична суть і призначення 

балансування СШНУ стають зрозумілими, якщо розглянути рух колони 

насосних штанг та верстата-качалки на прикладі ідеалізованої роботи СШНУ. У 

цьому спрощеному випадку навантаження на гирловий сальниковий шток при 

русі вгору складається з ваги штанг та ваги свердловинних флюїдів. При 

зворотному ході бере участь тільки вага штанг. При відсутності балансування 

навантаження на редуктор і двигун приводу СШНУ під час руху штанг вгору 

спрямовані в одну сторону. При русі штанг вниз навантаження спрямована вже 

в протилежну сторону. Така знакозмінна навантаження створює прискорений 

знос-спрацьовування шестерінчастого редуктора і двигуна приводу СШНУ і 

викликає істотну перевитрату електроенергії. Раціональний підбір противаги і 

його оптимальний баланс створює найменші можливі навантаження на 

редуктор і двигун СШНУ, зменшує поломки і простої, знижує вимоги до 

палива (електроенергії). З точки зору авторів для нафтових промислів 

раціональна противага грубо дорівнює вазі колони насосних штанг плюс 

приблизно половина ваги рідини, хоча відомі і використовуються інші 

обгрунтовані раціональні розрахунки підбору противаги СШНУ. 

Для контролю наземної частини СШНУ - верстата-качалки на 

нафтопромислах України в основному застосовується ватметричний метод 

контролю, заснований на контролі верстата-качалки за параметрами силового 

двигуна приводу СШНУ. Хоча, крім ватметрування, є й інші методи: 

барографування, віброконтроль і динамометрування. 

Ваттметричні методи контролю СШНУ широко поширені і за кордоном. 

Його використовували: Г.С. Абрамов, Н.Т. Агагусейнов, А.В. Антонов, А. В. 

Барич, Е. І. Гольдштейн, І.М. Ісаченко, Л.Ф. Куликівський, Г.П. Налімов, М.Х. 

Нургалієв Б.З. Султанов, В. В. Чураков, Л.М. Рісікін і інші, якими були 

розроблені ватметричні давачі та системи контролю [1-6]. 



Ватметричний метод контролю СШНУ істотно дешевше і вимагає менше 

зусиль у порівнянні з динамографічним методом контролю верстата-качалки 

СШНУ з використанням масивних і габаритних переносних гідравлічних чи 

інших динамографів. 

Рішення проблеми. C метою перевірки ефективності методу авторами 

були проведені промислові дослідження ваттметрування СШНУ та приладів, 

які здійснюють цей контроль. 

Аналіз сучасних зарубіжних і вітчизняних досліджень і публікацій. На 

промислах існують типові методики контролю ватметрування із застосуванням 

струмових кліщів різних авторів. Автори виконували ватметрування за 

типовою методикою [7] з використанням струмовимірювальних кліщів типу 

UNI-T UT202 (рис.2). 

 

 
Рис.2 – Тестер-струмові кліщі типу UNI-T UT202 

 

Тестер-струмові кліщі UNI-T UT202 

Цифрові струмовимірювальні кліщі UNI-T UT202 - надійний прилад для 

вимірювання напруги і змінного струму. Особливості струмовимірювальних 

кліщів UNI-T UT202: 

- Автоматичний вибір діапазону, 

- Збереження даних, 

- Висновок значення винесений на весь екран, 

- Сплячий режим, 

- Індикатор низького заряду батареї, 

- Утримання максимального значення, 



- Діаметр кліщів - максимум 28 мм, 

- Ефективне використання часу на дисплеї - 3 рази в секунду, 

- Компактність і зручний дизайн, 

- Відповідність стандартам електробезпеки IEC61010, CAT II 600 В / CAT 

III 300 В. 

Технічні характеристики UNI-T UT202: 

Постійна напруга 200мВ / 2В / 20В / 200В / 600В (0,8% +1), 

Змінна напруга 2В / 20В / 200В / 600В (1,2% +5), 

Змінний струм 2A / 20A / 200A / 400A (1,5% +5), 

- Опір 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2мΩ / 20мΩ (1% +2), 

- Температура (o С) -40 ~ 1000oC (1% +3), 

- Температура (oF) -40oF ~ 1832oF (1% +6), 

- Автоматичний вибір діапазону вимірювань, 

- Перевірка діодів, 

- Звуковий сигнал, 

- Утримання даних, 

- Висококонтрастний РК дисплей, 

- Режим зниженого енергоспоживання, 

- Індикатор розряду батарей, 

- Вхідний опір для вимірювання напруги постійного струму близько 10 МВ, 

- Максимальне відображення на дисплеї 1999, 

- Живлення - батарея 3В (ААА х 2), 

- Розмір РК екрану 35,6 х 18 мм, 

- Маса нетто 220 г, 

- Розмір виробу 210 х 75,6 х 30 мм. 

Основний матеріал дослідження. Авторами було ретельно виконано 

ваттметрування за даною типовою методикою [7] c використанням струмових 

кліщів типу UNI-T UT202 і отримано, що в більш ніж в 70% навантаження на 

електродвигуні мало практично постійну величину. Зазначений результат мав 

свідчити про хороше балансування верстата-качалки СШНУ. Однак, 



неврівноваженість на деяких контрольованих верстатах-гойдалках СШНУ 

можна було спостерігати навіть візуально. Поодиноко спостерігався так званий 

«політ» вантажів при відключенні електродвигуна приводу СШНУ. 

Даний факт змусив заглибитися в представлену проблему. 

Проведені авторами дослідження і пошук проблеми неврівноваженості 

верстатів-качалок СШНУ за опублікованими джерелами показали, що: 

- азербайджанські колеги вже стикалися з цією проблемою на деяких 

промислах і за їхніми дослідженням більше 60% верстатів-качалок 

СШНУ реально розбалансовано. 

- за дослідженнями Уфимського державного нафтового технічного 

університету [8] наведено переконливі дані про неефективність 

врівноваження за допомогою струмових кліщів, їх дані сходяться з 

результатами отриманими авторами. 

- за оцінками експлуатаційно-ремонтних нафтопромислових організацій 

України тільки до 28% всіх СШНУ, що знаходяться в експлуатації, не 

збалансовані належним чином. У численних і окремих джерелах не 

наведено, яким чином отримані ці дані, і які методи при цьому 

використовувалися. 

- у звіті про дослідження на 121-ому верстаті-гойдалці СШНУ 

«Бавлинефть» ВАТ «Татнефть» в 81,8% навантаження мала постійну 

величину [9]. 

Всі контрольовані авторами верстати-качалки СШНУ, що показали 

аномальні результати контролю, були оснащені асинхронними 

електродвигунами потужністю від 7,5 до 30 кВт типу АОП (ЧАР). 

Нагадаємо, що наш земляк Михайло Осипович Доліво-Добровольський в 

1889 році вперше отримав патент на трифазний асинхронний двигун з 

короткозамкненим ротором типу «білкове колесо» (німецький патент № 51083 

від 8 березня 1889 року під назвою «Anker für Wechselstrommotoren»). Слово 

"асинхронний" означає неодночасний, з ковзанням, тобто у асинхронних 

двигунів частота обертання магнітного поля статора завжди більше частоти 



обертання ротора. Принцип роботи асинхронного двигуна полягає у взаємодії 

обертового магнітного поля статора і струмів, що наводяться цим магнітним 

полем в роторі. Причому крутний момент може виникнути тільки в тому 

випадку, якщо існує різниця частот обертання магнітних полів. 

У реальному асинхронному електродвигуні верстата-качалки СШНУ 

частота обертання ротора при холостому ході ніколи не може стати рівною 

частоті обертання магнітного поля статора, так як в цьому випадку магнітне 

поле перестане перетинати провідники обмотки ротора і не може створити 

крутного моменту, ротор під впливом протидії моменту сил тертя почне 

сповільнюватися. Уповільнення відбуватиметься, поки обертовий момент, що 

виник при зменшеній частоті обертання, не стане рівним моменту, 

створюваному силами тертя. Відомо, що для зменшення струму при холостому 

ході в асинхронних двигунах прагнуть виконати мінімально можливі з 

міркувань конструкції і технології зазори. В асинхронних електродвигунах 

потужністю від 7,5 до 30 кВт зазор між статором і ротором становить понад 0,7 

мм (тому двигун приводу СШНУ працює з ковзанням більше 1%). Через 

наявність повітряного зазору між ротором і статором асинхронного 

електродвигуна приводу СШНУ струм холостого ходу по ТУ становить до 40% 

номінального струму. Нагадаємо, намагнічувальний струм (реактивна складова 

струму холостого ходу) забезпечує створення в асинхронному двигуні 

необхідного магнітного потоку, а енергія, необхідна для компенсації втрат 

потужності, виходить з активної складової струму холостого ходу. 

 Згідно чинного ГОСТ 7217-66 рекомендується для асинхронного 

електродвигуна при випробуваннях струму і втрати короткого замикання 

визначати тільки за однією напругою з подальшим пропорційним перерахунком 

струму короткого замикання на номінальну напругу двигуна. У цьому випадку 

втрати перераховують пропорційно квадрату струму. За даними вимірів 

будується характеристика короткого замикання. Випробування холостого ходу, 

вимірювання потужності, що підводиться рекомендується проводити за схемою 

двох ватметрів. 



Як випливає з вищевикладеного, аномальні результати, отримані c 

використанням струмових кліщів (UNI-T UT202), пояснюються тим, що у 

асинхронних двигунів типу АОП (ЧАР) струм холостого ходу перевищує 50% 

від номінального значення і є практично повністю реактивним. 

В Україні існує і діє «Методика обчислення плати за перетікання 

реактивної електроенергії між енергопостачальною організацією та її 

споживачами» Міністерства палива та енергетики України від 17 січня 2002 

року № 19. А так як основною метою існуючих систем електропостачання є 

корисна доставка електроенергії від виробника безпосередньо до споживача (а 

не перекачування її туди і назад) - реактивна складова потужності справедливо 

вважається шкідливою характеристикою електричного кола. Втрати на 

реактивну складову в електричній мережі безпосередньо пов'язані з величиною 

коефіцієнтом потужності (cosφ) споживача. Чим буде більше коефіцієнт 

потужності споживача, тим менше будуть втрати потужності в електричній 

лінії і дешевше обійдеться передача електроенергії споживачу. Відомо, що саме 

коефіцієнт потужності споживача вказує наскільки ефективно 

використовується робоча потужність електроенергії мережі. Так як по 

підводящим електричних мереж передається потужність повна, то мережевій 

компанії доводиться враховувати коефіцієнт потужності споживача. Українські 

електричні компанії додають в рахунку або штрафують споживача за втрати на 

електричних лініях, що виникають в результаті індуктивних навантажень, які 

приводять до зрушення (cos φ). Разом з погіршенням економічності системи 

електропостачання зниження cos φ призводить до збільшення втрат і коливань 

електричної напруги в мережі. 

Для стимуляції підвищення коефіцієнта потужності підприємствам 

нафтових промислів, плату за електричну енергію, як правило, обчислюють по 

двоставковому тарифу і ставлять в безпосередній зв'язок від величини 

коефіцієнта потужності. Останнім часом електропостачальної організації 

України не просто вимагають збільшення коефіцієнта потужності, а підтримки 

заданого оптимального значення коефіцієнта реактивної потужності. 



Однак, на нафтових промислах реактивна потужність споживається в 

основному асинхронними двигунами верстатів-качалок, у яких надзвичайно 

низький коефіцієнт потужності (0,5-0,6) [10]. Особливо низький коефіцієнт 

потужності в електричних двигунів приводів СК, що працюють зі значним 

недовантаженням, а також при пульсуючому характері навантаження або 

змінному графіку навантажень верстатів-качалок. 

Таким чином, виникло питання контролю споживаної асинхронним 

електродвигуном верстата-качалки СШНУ електричної енергії з поділом 

активної і реактивної її складових. Для цього контролю автори 

використовували мікропроцесорний лічильник електроенергії типу АЛЬФА 

А1000 фірми "Ельстер Метроніка" (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3 - Мікропроцесорний лічильник електроенергії типу АЛЬФА А1000 

фірми "Ельстер Метроніка" 

 

Мікропроцесорний лічильник електроенергії типу АЛЬФА А1000 

призначений для обліку активної, реактивної енергії і максимальної потужності 

в одному або в двох напрямках в трифазних колах змінного струму (Таблиця 1). 

 

 



Таблиця 1 - Технічні характеристики лічильника АЛЬФА-A1000 

 

№ Найменування величини Значення 

1 Клас точності (в залежності від 

модифікації) 

1,0 і 2,0 

2 Номінальна напруга, В 3x230/400 

3 Рабочий діапазон, % від 

номінального значення 

-55 -+25 

4 Частота мережі, Гц 50 ± 5% 

5 Номінальний струм 

(максимальный струм), А для 

лічильників прямого включения 

5 (100) 

6 Номінальний струм 

(максимальный струм), А для 

лічильників трансформаторного 

включения 

5 (6,25) 

 

7 Чутливість, мА - класс 1,0 <20 

8 Чутливість, мА - класс 2,0 <25 

9 Швидкості обміну по цифровому 

інтерфейсу 

4800 бод 

10 Термін служби, не менше 30 років 

11 Міжповірочний інтервал 10 років 
 

Дослідження автори проводили з метою визначення впливу 

неврівноваженості СК на споживання електроенергії шляхом вимірювання 

споживаної активної і реактивної її складової. 

 



 
 

Рис. 4 - Емпірична залежність зниження витрати споживаної активної та 

реактивної складової споживаної електроенергії від потужності електродвигуна 

верстата-качалки після балансування. 

 

 
 

Рис. 5 - Емпірична залежність коефіцієнта неврівноваженості верстата-

качалки від потужності електродвигуна до балансування (перший ряд) і після 

(другий ряд) 



 
 

Рис. 6 - Емпірична залежність% зниження споживання активної потужності 

(перший ряд) і реактивної (другий ряд) потужності після балансування від 

потужності електродвигуна 

 

Як видно з рис. 5, коефіцієнт неврівноваженості СК не має кореляційної 

залежності від потужності електродвигуна приводу верстата-качалки. Відомий 

ватметричний метод контролю визначення врівноваженості (Кврівн) верстата-

качалки (СК) за допомогою струмових кліщів [7], згідно з яким визначають 

максимальні значення струму при ході плунжера СШНУ вгору Iв і вниз Iн і за 

виразом (1) знаходять коефіцієнт неврівноваженості верстата-качалки : 

%100×
+
−

=
нв

нв
врівн II

IIK
,              

  (1) 

де Iв - значення струму при ході плунжера СШНУ вгору, Iн - значення 

струму при ході плунжера СШНУ вниз. 

Верстат-качалка СШНУ вважається врівноваженим, якщо коефіцієнт 

розбалансування не перевищує 5% [7]. Автори вважають, що недоліком цього 

ватметричного методу контролю є значна інерційність струмових кліщів, яка 

обумовлює похибку визначення параметрів врівноваження і некоректність 

визначення неврівноваженості СК на підставі вищенаведених досліджень 

авторів. 
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За рахунок запропонованого методу балансування (коректного визначення 

неврівноваженості за розробленим ватметричним методом контролю) СК 

авторам вдалося отримати на деяких СК зниження споживання активної 

потужності до 50%, а реактивної більше 60%. 

З огляду на те, що промислові дослідження авторами проводилася на 

довільно вибраних свердловинах, то існують достатні підстави вважати про 

подібну картині по всьому фонду свердловин на всіх промислах в Україні, 

обладнаних СШНУ всупереч оцінкам експлуатаційно-ремонтних 

нафтопромислових організацій. 

Згідно постанови НКРЕКУ від 27.09.2016 № 1649 роздрібні тарифи на 

електроенергію для споживачів з жовтня 2016 всім споживачам, крім 

населення, населених пунктів, міського електричного транспорту та 

комунально-побутових потреб релігійних організацій, представлені в табл. 2. 

 

Таблиця 2 - Роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів з жовтня 2016 

року 

 

Підприємства  

Тариф 

 

ПДВ  

разом з 

ПДВ 

Споживачі I клас напруги 27,5 кВ і 

вище, коп./кВт* год 

 

157,28 

 

31,46 

 

 

188,74 

Споживачі II клас напруги до 27,5 

кВ коп./кВт* год 

196,99 39,40 236,39 

 

Таким чином, за рахунок балансування СШНУ за запропонованим авторами 

ватметричним методом контролю можна заощадити тільки на одній СШНУ до 

півмільйона гривень за один рік її експлуатації (206279 × 2,3639 = 487622,92 

гривень). 

 



Висновки 

 

З огляду на те, що промислові дослідження авторами проводилася на 

довільно вибраних свердловинах, існують достатні підстави вважати про схожу 

картину по всьому фонду свердловин на всіх промислах в Україні, обладнаних 

СШНУ всупереч оцінкам експлуатаційно-ремонтних нафтопромислових 

організацій. 

Дослідження показало, що: 

- реально значне число верстатів-качалок СШНУ України розбалансовані, 

що збільшує електроспоживання і навантаження на електричний привід CK; 

- коректне балансування СК дозволить рівномірно розподілити 

навантаження на балансир і істотно поліпшити роботу СК; 

- правильне (коректне) визначення розбалансованості верстата-качалки 

СШНУ дасть суттєву економію електроенергії на нафтових промислах, 

поліпшить якість електричного струму, зменшить коливання електричної 

напруги і підвищить в цілому показники роботи електричної мережі на 

нафтовому промислі. 
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