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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ЕЛЕКТРОПРИВІДНИХ БУРОВИХ УСТАНОВОК 

Вступ. Видобуток нафти та газу в Україні можна збільшити за допомогою 

розробки нетрадиційних нафтогазоносних об'єктів та збільшення видобутку 

нафти з малопродуктивних пластів за допомогою буріння горизонтально 

відгалужених свердловин, які доцільно споруджувати за допомогою 

електробуріння [1, 2]. 

Оптимізація систем електропостачання та електрообладнання бурових 

установок та електроприводних насосних агрегатів вимагає підвищення 

показників енергоефективності та надійності їх функціонування. До основного 

електроенергетичного обладнання бурових установок відноситься 

електропривід бурової лебідки, електропривід ротора (при індивідуальному 

приводі), електропривід бурових насосів, електробур. Електробур  це 

занурювальний високовольтний маслонаповнений трифазний асинхронний 

двигун з короткозамкненим ротором [5,6]. Електроенергія до нього надходить 

від мережі 6 кВ через буровий трансформатор ТМТБ-630/6, станцію керування і 

захисту УЗЕБ, струмопідвід, виконаний за системою “Два провідники - труба“, 

та пристрій контролю опору ізоляції електродвигуна.  

Буріння нових та розгалуження діючих свердловин здійснюється на 

глибині від 2 до 5 км, внаслідок чого відчутними стають втрати напруги в 

струмопідводі, що призводить до таких негативних явищ як зменшення 

пускового та номінального крутного моменту. Різні опори жил кабелю і колони 

бурильних труб призводять до виникнення несиметрії струмів у обмотці 

статора занурювального електродвигуна. Занижена напруга живлення і 

несиметрія струмів призводять до перегріву електродвигуна, швидкого старіння 

ізоляції обмотки статора та відмови електробура. 

 Для забезпечення енергоефективності електробуріння свердловин 

потрібно точніше визначати напругу на затискачах електробура при заданих 

технологічних параметрах буріння. Для зменшення несиметрії струмів 



електробура треба створити на початку струмопідводу таку несиметричну 

систему напруг, при якій отримаємо симетричну систему струмів і, відповідно, 

напруг на затискачах занурювального двигуна. 

1. Актуальність проблеми 

При  бурінні свердловин в основному використовуються електробури типу 

Е 240, Е215, Е164 з механізмами викривлення і телеметричними системами. 

Під час буріння на протязі року застосовуються від 70-80 електробурів, 25-30 

телеметричних систем 23-30 струмоприймачів, 35-60 пристроїв контролю 

ізоляції, 500-800 кабельних секцій. 

В результаті аналізу встановлено зменшення проходки у кожному виді 

бурового обладнання, що спричинене його підвищеним зношуванням через 

функціонування в агресивному середовищі. Збільшується  кількость ремонтів 

електробурів Е240, Е164 і кабельних секцій КСТ-1, які є основними елементами 

струмопідводу.  

 Ряд особливостей помітно виділяють елементи системи 

електропостачання електробурів із загальної кількості електротехнічних 

виробів, а саме циклічність буріння; обмежена інформація про відмови; 

неможливість стандартних випробувань на надійність; отримання статистичної 

інформації про надійність шляхом спостережень за експлуатацією та 

визначеними ретроспективними методами. 

Однією із найскладніших проблем електробуріння є створення надійного 

струмопідводу. У даний час живлення ЕЛБ здійснюється за допомогою 

двожильної кабельної секції, яка розміщена всередині металевої бурильної 

труби типу Н114 або Н141, що використовується в якості третього провідника. 

Кожна секція складається з відрізка кабелю типу КТШЭ-2П з мідними жилами 

перерізом 2×35 або 2×50 мм2 і контактними з’єднаннями типу КСТ1. При 

згвинчуванні бурильних труб в колону кожний відрізок кабелю, який має на 

одному кінці контактний стержень, а на другому  контактну муфту, яка 

забезпечує електричне з’єднання у неперервну лінію електропередачі з 

одночасною герметизацією контактних з’єднань. Застосування струмопідводу 



за системою “два провідники – труба” дає змогу збільшити отвір для проходу 

промивної рідини, зменшити габаритні розміри контактних з’єднань, а також 

уникнути закручування кабелю в трубах. Однак при такій системі 

струмопідводу виникає несиметрія струмів електродвигуна ЕЛБ через 

неоднаковий опір фаз. 

В результаті роботи електродвигуна ЕЛБ в несиметричному режимі 

виникають наступні фактори, які негативно впливають на його 

енергоефективність - нерівномірне теплове навантаження на ЕЛБ,  збільшення 

вібрації електродвигуна ЕЛБ та зменшення його обертового моменту. 

Це спричинює перегрів електродвигуна і збільшення втрат енергії, 

інтенсивніше зношування конструктивних елементів ЕЛБ, зокрема обертових 

ущільнень валу електродвигуна, зменшуює його механічну швидкість і 

скорочує ресурс долота.  

Вирішення  задачі енергозаощадження можливе лише за умови 

оперативного отримання достовірної інформації про ефективність 

функціонування кожного конкретного ЕНА. З цією метою необхідно: 

- створити мобільні лабораторії, обладнані сучасними високоточними 

сертифікованими вимірювальними приладами, здатними оперативно, без 

порушення технологічного процесу ЕНА, отримувати та аналізувати на місці за 

допомогою портативних ЕОМ інформацію про показники якості енергії як в 

електричній, так і в гідравлічній підсистемах агрегату та ефективності 

енергоперетворення;  

-  створити вітчизняні аналоги програмного забезпечення “MotorMaster+”, 

“EuroDEEM” та “PSAT”, які б давали змогу енергетичним службам швидко 

вирішувати питання правильного вибору, придбання, експлуатації та ремонту 

ЕНА.  

Також потрібно створити єдині наукові засади функціонування 

енергетичних машин на єдиних гносеологічних принципах мехатроніки і 

термодинаміки неврівноважених процесів, що оперують з уніфікованими 

поняттями енергопереносу та енергоперетворень у підсистемах різної фізичної 



природи та розробити на їх основі методики та програмне забезпечення 

енергозаощаджуючих технологій. В кінцевому варіанті слід вирішити задачу 

знаходження умов досягнення максимальної економічності енергетичних 

установок, тобто визначення взаємозв’язку потужності (продуктивності) машин 

з їх термодинамічною ефективністю на основі побудови BOND GRAF моделей. 

Особливої уваги заслуговує пропаганда енергоощадних технологій на 

промислових підприємствах, освітніх закладах різного рівня, широке 

висвітлення цієї проблеми в друкованих та електронних засобах масової 

інформації. Необхідно також налагодити підготовку кваліфікованих кадрів – 

енергетиків промислових підприємств, здатних правильно використовувати 

розроблене програмне забезпечення – українські аналоги MotorMaster+, 

“EuroDEEM” та “PSAT”. 

Визначено, що низька ефективність функціонування вітчизняних ЕНА 

обумовлена недостатніми науковими дослідженнями енергообмінних процесів, 

відсутністю відповідних комп’ютерно-орієнтованих математичних моделей, які 

б давали змогу адекватно відображати складні енергетичні процеси у ЕНА, 

аналізувати та оптимізувати їх як усталені так і перехідні режими роботи. В 

свою чергу, прийняття правильного рішення принципово неможливе, в силу 

відсутності діагностичних інформаційно-вимірювальних комплексів для 

оперативного аналізу показників ефективності та надійності функціонування 

агрегатів – єдиних джерел достовірної інформації про реальний енергетичний 

стан ЕНА.  

2. Дослідження методів і способів оцінки надійності та ефективності 

роботи бурильних установок 

Методологія оцінки енергоефективності систем електропостачання 

нафтогазового комплексу необхідна для якісного і кількісного відображення 

перетворення та споживання електроенергії, на базі якого розробляються 

заходи щодо покращення енергетичних режимів електротехнологічного 

обладнання. 

Методика  та способи оцінки надійності та ефективності роботи бурильних 



установок повинна  включати в себе енергетичний аудит електричної частини 

підприємства, який проводиться  в три етапи. 

На першому етапі необхідно ознайомитися з технологічним процесом 

підприємства, схемою електропостачання основних та допоміжних механізмів, 

фактичним розміщенням обладнання, його режимами роботи тощо. 

На другому етапі здійснюється детальне інструментальне обстеження 

виділеного після першого етапу енергоємкого обладнання. За допомогою 

штатних приладів обліку і контролю (якщо вони встановлені на підприємстві) 

отримуються добові графіки електричних навантажень та основні показники 

якості електроенергії. Паралельно з цим досліджується механічна, гідравлічна 

частина електроприводу на предмет швидкості обертання валів двигунів, тиску 

та витрати насосів, компресорів. Також вимірюють температуру енергетичних 

машин, яка опосередковано відображає втрати активної потужності.  

На третьому етапі проводиться аналіз  попередньо отриманої  інформації з 

метою складання енергетичного балансу основного електротехнологічного 

обладнання, і підпрпиємства в цілому: «спожита енергія дорівнює корисній 

енергії з врахуванням втрат». Таким чином, перетоки енергії в 

енергоперетворювачах структуруються з метою визначення втрат та корисної 

енергії. До кожного типу обладнання потрібний індивідуальний підхід, а до 

підприємства – системний. Широко застосовуються методи математичної 

статистики, теорії ймовірностей і прогнозування. Обчислюються енергетичні 

показники підприємства в абсолютних та відносних одиницях, їх питомі 

значення на одиницю продукції тощо. 

Для проведення лабораторних досліджень електротехнічного комплексу 

для електробуріння (ЕТКЕ) в середовищі віртуального програмування 

LabVIEW створена комп’ютерна модель системи електропостачання ЕЛБ, яка 

дозволяє моделювати режими роботи ЕЛБ. В основі математичної моделі 

лежить Т-подібна схема заміщення асинхронного двигуна ЕЛБ, представленого 

комплексними опорами Z1, Zm i Z2(s) відповідно. В коло статора введено 

комплексні опори бурового трансформатора ZTP,  жил кабелю ZG і бурильної 



труби ZT. Останні залежать від глибини буріння та від значення струму 

електродвигуна. Задаючись числовими значеннями опорів схеми заміщення 

СЕЕ, глибиною буріння L, номінальними струмом IH і ковзанням s, знаходимо 

фазні напруги UА, UB, UC на початку струмопідводу в номінальному режимі. 

Залишаючи бажані фазні напруги на початку струмопідводу та глибину буріння 

незмінними, розраховуємо механічну характеристику асинхронного двигуна 

ЕЛБ М(s)  та значення його фазних струмів IA, IB, IC під час зміни ковзання s 

від 0 до 1 [3,4]. 

Вихідними даними, що вносяться на початку моделі є: параметри бурового 

трансформатора ТМТБ 630/10 та електродвигуна електробура Е215-8М-В5. До 

параметрів бурового трансформатора належать: номінальна вторинна напруга 

бурового трансформатора ТМТБ 630/10-73У1, які залежать від глибини 

буріння, і для електробура Е215-8М-В5 становить: 1700 В для глибина 0…1000 

м, 1750 В для глибина 1000…2000 м, 1850 В для глибина 2000…3000 м, 1900 В 

для глибина понад 3000 м - 19001700. ÷=трUном В; номінальний вторинний 

струм бурового трансформатора ТМТБ 630/10-73У1 - 155. =трIном А; напруга 

короткого замикання ВН-СН бурового трансформатора ТМТБ 630/10-73У - 

7,10=Uк %; втрати потужності бурового трансформатора ТМТБ 630/10-73У1 - 

10700=∆Pк Вт. До параметрів електродвигуна ЕЛБ  належать: номінальна 

напруга електродвигуна електробура Е215-8М-В5 - 1550. =ебUном В; 

номінальний струм фази статора електродвигуна електробура Е215-8М-В5 - 

131, =ебIном А; активний опір фази статора електродвигуна електробура Е215-

8М-В5 - 419,01 =dr Ом; індуктивний опір фази ротора електродвигуна 

електробура Е215-8М-В5 - 635,01 =dx Ом; приведений активний опір фази 

ротора електродвигуна електробура Е215-8М-В5 - 691,02 =r Ом; приведений 

індуктивний опір фази ротора електродвигуна електробура Е215-8М-В5 - 

635,012 == dxx Ом; активний опір фази намагнічувального контуру 

електродвигуна електробура Е215-8М-В5 - 671,0=rm Ом; індуктивний опір фази 

намагнічувального контуру електродвигуна електробура Е215-8М-В5 - 



715,7=xm Ом; синхронна частота обертання ротора електродвигуна електробура 

Е215-8М-В5 - 7501=n  об/хв; номінальна частота обертання ротора 

електродвигуна електробура Е215-8М-В5 - 6552 =n  об/хв. 

Математична модель дозволяє визначати: опори схем заміщення 

електродвигуна електробура Е215-8М-В5 залежно від ковзання; параметри 

струмопідводу; опори схем заміщення бурового трансформатора ТМТБ 630/10-

73У1; опори схеми заміщення струмопідводу залежно від глибини буріння;  

лінійні напруги на початку струмопідводу залежно від ковзання; фазні струми 

та напруг на затискачах електродвигуна електробура Е215-8М-В5; механічні 

характеристики електродвигуна електробура Е215-8М-В5; енергетичні втрати 

електродвигуна електробура Е215-8М-В5.  

На рисунку 1 проілюстровано розрахунок фазних напруг на затискачах 

електродвигуна електробура на глибині буріння 362 м. 

 
Рис. 1.  Фрагмент розрахунку фазних напруг 

Розрахунок фазних струмів на затискачах електродвигуна електробура на 

глибині буріння 362 м зображено на рисунку 2. 



 
Рис. 2. Фрагмент розрахунку фазних струмів 

Для визначення опорів схеми заміщення електродвигуна електробура 

Е215-8М-В5 залежно від ковзання потрібно визначити: комплексний опір 

намагнічувального контуру, [Ом]: 

ixmrmZm ⋅+= ,                                              (1) 

де rm - активний опір фази намагнічувального контуру електродвигуна 

електробура Е215-8М-В5; xm  - індуктивний опір фази намагнічувального 

контуру електродвигуна електробура Е215-8М-В5. 

Комплексний опір фази статора, [Ом]: 

idxdrZ ⋅+= 111 ,                                             (2) 

де dr1 - активний опір фази статора електродвигуна електробура Е215-8М-

В5; dx1 - індуктивний опір фази ротора електродвигуна електробура Е215-8М-

В5. 

Комплексний опір фази ротора, [Ом]: 

( )
s

srixsZ −
⋅+⋅=
1222 ,                                        (3) 

де 2r  - приведений активний опір фази ротора електродвигуна електробура 

Е215-8М-В5; 2x  - приведений індуктивний опір фази ротора електродвигуна 



електробура Е215-8М-В5 . 

Комплексний опір фази електродвигуна, [Ом]: 

( ) ( )
( )sZZm
sZZmZsZ

2
21

+
⋅

+= .                                       (4) 

Струм електродвигуна, [А]: 

( )
( )sZ
ебUномsI

⋅
=

3
. .                                             (5) 

де ебUном.  - номінальна напруга електродвигуна електробура Е215-8М-В5.  

Для розрахунку параметрів струмопідводу потрібно визначити: питомий 

активний опір труби при температурі 20 °С, [Ом/км]: 

( ) ( ) ( ) ( )321 321020 sIasIasIaasrt ⋅+⋅+⋅+= ,                       (6) 

де 0a , 1a , 2a , 3a  - коефіцієнти апроксимації питомого активного опору 

труби Н140 при температурі 20 °С . 

Температура промивної рідини на забої [1], [°С]: 

TbpLTbz ++= )1215( ,                                         (7) 

де Tbp  - температура промивної рідини на поверхні; L – глибина забою 

свердловини. 

Середня температура струмопідводу [1], [°С]: 

2
30 TbzTbpTs ++

= .                                              (8) 

Питомий активний та реактивний опір труби [7], [Ом/км]: 

( ) ( ) ( )Tssrtsrt ⋅+⋅= 006,0120 ,                                  (9) 

( ) ( ) ( ) ( )321 3210 sIbsIbsIbbsxt ⋅+⋅+⋅+= ,                          (10) 

де 0b , 1b , 2b , 3b  - коефіцієнти апроксимації питомого реактивного опору 

труби Н140 при температурі 20 °С. 

Питомий активний опір жили, [Ом/км] [7]: 

( )TsrgRg ⋅+⋅= 004,0120 ,                                  (11)  

де 20rg  - питомий активний опір жили при температурі 20 °С. 

Індуктивний опір бурового трансформатора в номінальному режимі 

роботи, [Ом]: 



22 ... трRномтрZномтрXном −= .                            (12) 

Активний, індуктивний та комплексний опори бурового трансформатора, 

[Ом]: 

трUном
UтртрRномRтр

.
.= ,                                     (13) 

трUном
UтртрXномXтр

.
.= ,                                     (14) 

XтрRтрZтр += .                                           (15) 

Для розрахунку опорів схеми заміщення струмопідводу в залежності від 

глибини буріння потрібно визначити: активний опір бурильної труби, [Ом]: 

( ) ( ) LsrtsRt ⋅= .                                           (16) 

Індуктивний опір бурильної труби та жили кабеля, [Ом] 

( ) ( ) LsxtsXt ⋅= ,                                            (17) 

LxgXg ⋅= ,                                              (18) 

де xg - питомий реактивний опір жили. 

Комплексний опір бурильної труби та жили кабеля, [Ом] 

( ) ( ) ( ) isXtsRtsZt ⋅+= ,                                        (19) 

( ) ( ) iXgsRgsZg ⋅+= .                                         (20) 

Комплексний опір кожної фази, [Ом] 

( ) ( ) ( ) ZtrsZtsZsZa ++= ,                                       (21)  

( ) ( ) ( ) ( ) ZtrsZgsZsZcsZb ++== .                                (22) 

Розрахунок лінійних напруг на початку струмопідводу залежно від 

ковзання: фазні струми у номінальному режимі роботи, [A]: 

( ) ( )sIsIa = ,                                              (23) 

( ) ( ) deg120⋅⋅−⋅= iesIsIb ,                                        (24) 

( ) ( ) deg240⋅⋅−⋅= iesIsIc .                                        (25) 

Лінійні напруги у номінальному режимі роботи, [В]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )sZbsIbsZasIasUab ⋅−⋅= ,                               (26) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )sZcsIcsZbsIbsUbc ⋅−⋅= ,                               (27) 



( ) ( ) ( ) ( ) ( )sZcsIcsZasIasUca ⋅−⋅= .                               (28) 

Розрахунок фазних струмів та напруг на затискачах електродвигуна 

електробура Е215-8М-В5: комплексний опір струмопідводу, [Ом]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )sZasZcsZcsZbsZbsZasZabc ⋅+⋅+⋅= ,                   (29) 

( ) ( )
( )sZc

sZabcsZab = , ( ) ( )
( )sZa

sZabcsZbc = , ( ) ( )
( )sZb

sZabcsZca = .                 (30) 

Фазні струми на початку струмопідводу, [A] 

( ) ( )sZab
UbUasIab 11−

= , ( ) ( )sZbc
UcUbsIbc 11−

= , ( ) ( )sZca
UaUcsIca 11−

= .            (31) 

де Ua1, Ub1, Uc1 – фазні напруги на початку струмопідводу 

Фазні струми на затискачах електробура у фазі А, В і С, [A] 

( ) ( ) ( )sIcasIabsIA −= , ( ) ( ) ( )sIbcsIabsIB +−= , ( ) ( ) ( )sIcasIbcsIC +−= .       (32) 

Фазні напруги на затискачах електробура у фазі А, В і С, [В] 

( ) ( ) ( )sZsIAsUA ⋅= , ( ) ( ) ( )sZsIBsUB ⋅=  ( ) ( ) ( )sZsICsUC ⋅= .              (33) 

Розрахунок механічної характеристики електродвигуна електробура Е215-

8М-В5 (рис. 3).  

 
Рис. 3. Механічна характеристика двигуна електробура У215-8М-В5 

Момент у фазі А аналогічно знаходимо моменти в фазі B та С [8], [кг·м]: 
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 Момент електродвигуна, [кг·м]: 

( ) ( ) ( ) ( )sMcsMbsMasM ++= .                                  (35) 

Розрахунок енергетичних втрат електродвигуна електробура Е215-8М-В5 

(рис. 4): 

Потужність, що споживається електробуром знаходять шляхом обчислення 

втрат в струмопідводі та електробурі. Зміни в процесі буріння осьового 

навантаження і моментоємності прохідних порід обумовлюють коливання 

завантаження електробура. Тому потужність, що розвивається двигуном, 

відрізняється від номінальної, для якої в технічних характеристиках двигуна 

дається певне значення коефіцієнта корисної дії [1, 5]. На рисунку 4 зображена 

підпрограма для розрахунку енергетичних втрат електродвигуна електробура.  

 
Рис. 4. Підпрограма розрахунку енергетичних втрат  

 

3. Практична реалізація методів дослідження енергоефективності  

 



Для перевірки адекватності даної математичної моделі спеціалістами 

кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 

розроблено та виготовлено апаратно-програмний комплекс (АПК) (рис. 5) для 

аналізу параметрів електроспоживання, який забезпечує вимірювання та 

реєстрацію на жорсткий диск ЕОМ миттєвих значень струмів у трьох фазах та 

нульовому провіднику, трьох фазних (або лінійних) напруг, швидкості 

обертання валу електроприводу. До складу апаратної частини входять 

перетворювачі напруги CV3-1000 та струму i3000s Flex, оптичний 

інкрементальний енкодер E25-24-8 в якості давача кутової швидкості 

обертання, 16-бітний багатоканальний аналого-цифровий перетворювач 

NI USB-6210, ноутбук та джерело безперебійного електроживлення. Програмне 

забезпечення розроблене у середовищі графічного програмування LabVIEW. 

Спочатку здійснюється запис початкових виміряних величин у файл, після чого 

запускається програма математичної опрацювання [3]. 

 
Рис. 5. АПК для аналізу параметрів енергоспоживання 



За допомогою АПК проведено збір експериментальних даних на буровій 

«Сибівка» № 111 Прикарпатського УБР у с. Ясеновець, Рожнятівський район, 

Івано-Франківська область. Під час проведення експерименту було отримано 

наступні дані: гармоніки струмів та напруг під час  пуску електродвигуна ЕЛБ, 

споживання активної, реактивної та повної потужностей, коефіцієнт потужності 

соsф, фазний струм та напруга на глибині забою свердловини  362 м.  

На рисунку 6 зображено щит управління електробура на якому показано 

фазні стуми у фазі А, В та С. Прилади показують незначну несиметрію струмів, 

а саме у фазі А струм рівний 90 А, фазі В 94 А і у фазі С 86 А.  

 
Рис. 6. Покази приладів щита управління  

На рисунку 7 зображені результати роботи АПК, який зафіксував струм 

фази С 86,16 А . 



 
Рис. 7. Результати роботи АПК  

 Як бачимо з результатів дослідження (рис. 6 та 7) та даних, які 

розраховані математичною моделлю (рис. 1 та 2), похибка є досить малою (в 

межах 5 %) [6]. 

 

Висновки 

Для підвищення енергоефективності електробуріння свердловин в умовах 

Прикарпаття актуальним є модернізація системи електропостачання 

електродвигуна ЕЛБ, яку можна досягнути шляхом реконструкції системи 

енергозабезпечення, правильного вибору енергооптимальних режимів роботи, 

реалізації енергозаощаджуючих технологій та економічно обґрунтованого 

вибору енергетичного обладнання у відповідності до вимог процесу буріння. 

Розроблена методологія побудови математичних моделей 

електроенергетичного обладнання систем електропостачання стане 

обов’язковою передумовою оптимізації функціонування нафтогазових 

технологічних комплексів, яка вирішує важливу наукову проблему 

впровадження енергоефективного обладнання. 

Використання створеної авторами в середовищі програмування LABVIEW 

математичної моделі функціонування системи електропостачання електробура 

дає змогу досліджувати режими роботу ЕЛБ залежно від глибини вибою 

свердловини. Експериментальні дослідження  підтверджують  адекватність 



побудованої математичної моделі електротехнічного комплексу під час буріння 

свердловини . В результаті проведених досліджень втрат двигуна електробура 

під час буріння на різних глибинах виявлено закономірність збільшення втрат 

активної потужності в  струмопідводі під час  збільшенні глибини буріння. 

Результати досліджень на буровій «Сибівка» № 111Прикарпатського УБР у с. 

Ясеновець, Рожнятівський район, Івано-Франківська область показали, що для 

підвищення енергоефективності роботи ЕЛБ необхідно розробити оптимальний 

алгоритм пофазного регулювання напруги живлення. 

Для підвищення енергоефективності електробуріння свердловин в умовах 

Прикарпаття актуальним є модернізація системи електропостачання 

електродвигуна ЕЛБ, яку можна досягнути шляхом реконструкції системи 

енергозабезпечення, правильного вибору енергооптимальних режимів роботи, 

реалізації енергозаощаджуючих технологій та економічно обґрунтованого 

вибору енергетичного обладнання у відповідності до вимог процесу буріння. 

Розроблена методологія побудови математичних моделей 

електроенергетичного обладнання систем електропостачання стане 

обов’язковою передумовою оптимізації функціонування нафтогазових 

технологічних комплексів, яка вирішує важливу наукову проблему 

впровадження енергоефективного обладнання. 
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