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Анотація.  
В роботі представлена математична модель функціонування модернізованої системи 

електропостачання електробура, яка дозволяє моделювати режими роботи 
електротехнічного комплексу для електробуріння в залежності від глибини забою 
свердловини з встановленням ланки постійного струму. Показано доцільність впровадження 
модернізованої системи «один провід – труба» з аналізом втрат на змінному та 
постійному струмі. 
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Вступ. Одним із основних шляхів забезпечення енергетичної незалежності 

України є збільшення  видобування нафти і газу шляхом продовження 

експлуатації законсервованих свердловин та спорудження нових. Ця задача 

частково вирішується бурінням похило скерованих та розгалужених 

свердловин, що досягається застосуванням електробуріння [1]. 

Електроенергія до електробура подається від електромережі 6 кВ через 

буровий трансформатор, станцію керування і захисту, струмоприймач та 

струмовідвід. В класичній системі електропостачання електробура струмовідвід 



виконаний за схемою «два проводи – труба». Основні параметри при бурінні 

електробуром вищі, ніж при роторному або турбінному способі. 

Під час буріння глибоких свердловин зростають втрати напруги та 

потужності в струмовідводі електробура і, як наслідок, зменшення пускового та 

номінального крутного моменту. Електрична несиметрія струмопідводу веде до 

неоднакових значень струмів статора занурювального електродвигуна, що 

спричинює вібрації провідників обмотки, їх перегрівання та скорочення 

терміну служби ізоляції [2]. 

При модернізації системи електропостачання електробура в першу чергу 

необхідно забезпечити плавне регулювання напруги на початку струмопідводу 

з ланкою постійного струму за допомогою керованого випрямляча, увімкненого 

у вторинну обмотку бурового трансформатора. 

Застосування струмопідводу за системою “один провід – труба”  також 

збільшує вільну для проходу промивної рідини площу отвору у колоні 

бурильних труб і зменшує габаритні розміри контактних з’єднань.  

При системі живлення змінним струмом втрати активної потужності в 

струмопідводі:  

,                            (1) 

де - номінальний струм двигуна електробура; 

 – питомий опір труби; 

 - питомий опір кабеля; 

l – глибина буріння. 

При системі живлення постійним струмом отримаємо:  

 .                           (2) 

Порівняльний розрахунок втрат активної потужності в струмопідводі за 

системами «два проводи - труба» і «один провід – труба» в залежності від 

глибини буріння [2] відображає ефективність модернізації системи 

електропостачання, адже перехід із змінного на постійний струм дозволяє 

зменшити втрати потужності в струмопідводі до 25 %. 



Висновки 
 
1. Проаналізовано втрати активної потужності в струмопідводі за системами 

«два проводи - труба» і «один провід – труба» в залежності від глибини 
буріння. 

2. Обгрунтовано структуру модернізованої системи електропостачання 
електробура. 
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Abstract. The paper presents a mathematical model of functioning of the modernized electric 

power supply system, which allows to simulate the modes of operation of the electrical complex for 
electric drilling, depending on the depth of the slaughter of the well with the installation of a DC 
link. The expediency of introduction of the modernized system "one wire - pipe" with the analysis of 
losses on alternating and direct current is shown. 
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