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Вступ. При проведенні оцінки надійності  систем електропостачання 

доцільно визначати  показники, які відносяться одночасно до декількох 

властивостей надійності які мають також вартісну форму: середній збиток на 

одну відмову - математичне сподівання збитків, що припадає на одну відмову 

елемента електричної системи. Ці комплексні показники надійності та 

енергоефективності застосовуються при техніко - економічних розрахунках від 

впровадження енергоощадних заходів (1). 

 Для електрообладнання бурильних установок з частими  демонтажем і 

наступним монтажем на новій площі буріння  розрахунок комплексних 

показників надійності повинен проводитися з врахуванням параметрів системи 

технічного обслуговування і ремонту, прийнятих в процесі експлуатації при 

спорудженні свердловин.  

Основний текст. При проведенні підготовчих робіт необхідно  

розрахунковим способом визначити рівень  надійності ремонтопридатного 

електрообладнання. При цьому важливо визначити  значення коефіцієнта 

готовності ГК , який  визначається через середнє напрацювання на відмову Т і 

середній  час відновлення працездатності В : 
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Іноді при дослідженні надійності доцільно визначати коефіцієнт 

вимушеного простою ГП КК −=1 , який визначає  ймовірність того, що елемент 

системи в будь-який момент часу може знаходиться на відновленні 



працездатності. ПК  більш чутливий до зміни відношення Т і В , ніж коефіцієнт 

готовності ГК  який відображає працездатність.  

Відношення часу відновлення працездатності до напрацювання на відмову 

вказує на степінь відпрацьованості об’єкту 
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. Отже за відомим значенням 

коефіцієнту готовності ГК  можна визначити відношення 
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 Система  з відсутністю резервування в будь-який момент часу t може 

знаходитися в одному із двох можливих  станів: в працездатному стані або   в 

стані відновлення працездатності. Якщо позначити ймовірності знаходження  в 

цих станах відповідно через )(0 tP  та )(0 tq , то тоді в стаціонарному режимі 

експлуатації вони отримують наступні  значення: );()(0 tКtP Г
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Вирази для визначення коефіцієнта ГК  (1) мають обмеження в 

застосуванні, так як не пов’язуються  з механізмами формування відмов, тобто 

з нестаціонарними випадковими  процесами. 

В цей період  експлуатації при показниковому законі розподілу часу 

безвідмовної роботи і часу відновлення працездатності отримуємо залежність  
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Ймовірність відмови )(0 tq  для нестаціонарного періоду при 

експоненціальному законі, виходячи з рівняння )(1)( 00 tPtq −=  можна визначити 

наступним чином: 
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В літературних джерелах побудовані графіки зміни )(0 tP  у функції 

відношення 
Т

В  в межах 0,10,5. Встановлено, що при Tt )32(   можна 

практично вважати , що 
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Розподіл часу безвідмовної роботи для експоненціального  закону   

)()(0 tехрtP −= . При 
T

1
=  отримаємо  вираз  для визначення коефіцієнту 

готовності  для нестаціонарного експлуатаційного періоду: 
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де ДP - довірливий рівень ймовірності . 

  Враховуючи, що )exp(1)(0 ttq −−= , отримуємо залежність для 

визначення  коефіцієнта простою ПК (3) 
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З метою оцінки та аналізу коефіцієнтів ГК  та ПК  використовуємо  

номограми (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Номограми для знаходження коефіцієнтів готовності ГК  і  

простою ПК  за відомими співвідношеннями 
Т

В  

 

 Проведемо розрахунок надійності елементів системи електропостачання 

та побудуємо залежності між коефіцієнтом  простою  ПК  і відношенні 
Т

В  при 

99.08.0 =ДP . Розрахунок виконаємо в програмі ЕХСЕL. 



 Для прикладу проведемо розрахунок для занурювального 

струмоприймача.  Результати розрахунків зведемо в таблицю 2. 

 

Таблиця 1 – Розрахункові дані для струмоприймачів 

 

Струмоприймач ТЭ-45 

Середнє напрацювання на відмову Т, год Середній час ремонту Тв, год 

186 1,8 

186 7,3 

186 12,7 

186 18,2 

186 23,6 

186 30,9 

186 38,1 

186 45,4 

186 52,6 

186 59,9 

 

Таблиця 2 – Результати розрахунків 

 

Струмоприймач ТЭ-45 

Кп 

Тв/Т Рд=0,8 Рд=0,85 Рд=0,9 Рд=0,95 Рд=0,98 Рд=0,99 

0,00968 0,01546 0,01387 0,01236 0,01094 0,01012 0,00985 

0,03898 0,06118 0,05475 0,04869 0,04296 0,03966 0,03858 

0,06828 0,10543 0,09415 0,08352 0,07346 0,06768 0,06579 

0,09758 0,14836 0,13221 0,11698 0,10257 0,09429 0,09158 

0,12688 0,19013 0,16907 0,14921 0,13042 0,11962 0,11609 

0,16588 0,24415 0,21648 0,19038 0,16570 0,15150 0,14687 

0,20488 0,29664 0,26224 0,22982 0,19914 0,18150 0,17574 

0,24388 0,34784 0,30660 0,26773 0,23095 0,20981 0,20290 

0,28288 0,39799 0,34977 0,30431 0,26130 0,23657 0,22850 

0,32188 0,44729 0,39192 0,33972 0,29035 0,26195 0,25268 

Отримуємо залежність між коефіцієнтом  простою  ПК  і відношенням 
Т

В  

для експоненціального закону розподілу, який описує миттєві відмови при 

99.08.0 =ДP . 

Аналогічні розрахунки проводимо для інших елементів. Телеметрична 

система СТЭ: середнє напрацювання на відмову Т=245 год.; середній час 

ремонту Тв від 3,5 до 68 год. 



Пристрій контролю ізоляції УКІ: середнє напрацювання на відмову             

Т=106 год.; середнє напрацювання на відмову Т  від 6 до 35 год. 

Кабельна секція КСТ 1-01-09: середнє напрацювання на відмову                    

Т=150 год.; середній час ремонту Тв від 8 до 40 год. 

Станція управління електробуром УЗЭБ-65: середнє напрацювання на 

відмову Т=989 год.; середній час ремонту Тв від 9 до 155 год. 

Повітряна лінія електропередавання 6 кВ: середнє напрацювання на 

відмову Т=16720 год.; середній час ремонту Тв від 4 до 270 год. 

Буровий трансформатор ТМТБ-560/6: середнє напрацювання на відмову 

Т=17910 год.; середній час ремонту Тв від 12 до 160 год. 

Функція ПК  видозмінюється в залежності від ДP , та при 99.08.0 =ДP  

вплив відношення 
Т

В  на комплексний показник надійності ГК  проявляється не 

суттєво. Отже співвідношенням 
Т

В   є зміст оперувати при 98.0ДP . 

В результаті досліджень встановлено, що коефіцієнт вимушеного простою 

об’єкту в значній степені залежить від нормованого рівня ймовірності 

безвідмовної роботи ДP , причому зі збільшенням величини ДP  значення ПК  

зменшується. Тим самим при високих значеннях ДP  підвищення рівня 

надійності  в рівній степені можна досягти як за рахунок зменшення В , так і за 

рахунок підвищення Т. 

Таким чином, на основі аналізу отриманих математичних моделей 

визначені умови ефективності підвищення надійності устаткування. 

До переваг буріння електробуром (ЕЛБ) можна віднести високий 

коефіцієнт корисної дії, що забезпечує передачу на долото більшу потужність і 

крутний момент. Електробур краще керується з поверхні, дозволяє 

застосовувати систему дистанційного контролю під час скерованого буріння, 

бурінні горизонтальних і багатозабійних свердловин, тобто спрощується 

автоматизація і оптимізація процесу буріння. 

Для проведення досліджень електротехнічного комплексу для 



електробуріння (ЕТКЕ) в середовищі програмування LABVIEW створена 

математична модель системи електропостачання електробура, за допомогою 

якої можна моделювати режими роботи ЕЛБ. Адекватність математичної 

моделі доведена проведеними дослідженнями з використанням програмного 

забезпечення фірми National Instruments Corporation LabVIEW на буровій 

«Струти» № 111 Прикарпатьського УБР у с. Ясеновець, Рожнятівський район, 

ІваноФранківська область. Глибина забою свердловини 362 м [3]. 

В основі даної математичної моделі лежить Т-подібна схема заміщення 

асинхронного двигуна ЕЛБ. В коло статора введено комплексні опори бурового 

трансформатора ZTP, жил кабелю ZG і бурильної труби ZT. Останні залежать 

від глибини буріння та від величини струму електродвигуна. Задаючись 

числовими значеннями опорів схеми заміщення СЕЕ, глибиною буріння L, 

номінальними струмом IH і ковзанням s, знаходимо бажані 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 при зміні ковзання s від 0 до 1 [4]. 

Програмна реалізація математичної моделі дозволяє визначати наступні 

параметри електротехнічного комплексу для електробуріння: 

- опори схеми заміщення електродвигуна ЕЛБ в залежності від ковзання; 

опори схеми заміщення бурового трансформатора;  

- опори схеми заміщення струмопідводу в залежності від глибини буріння 

свердловини, типу кабелів та труби; 

- лінійні напруги на початку струмопідводу в залежності від ковзання;  

- фазні струми та напруги на затискачах електродвигуна ЕЛБ;  

- коефіцієнт несиметрії струмів електродвигуна ЕЛБ, його механічні 

характеристики;  

- автоматично перемикає напругу бурового трансформатора в залежності 

від глибини буріння і становить: глибина буріння від 0 до 1000 - 1700 В, від 

1000 до 2000 - 1750 В, від 2000 до 3000 - 1850 В, від 3000 і вище - 1900 В; 



- визначає втрати потужності в струмопідводі, втрати в міді обмотки 

статора двигуна, втрати в сталі, втрати на тертя в шпинделі при неробочому 

ході, додаткові втрати і втрати потужність на долоті в залежності від глибини 

буріння ЕЛБ; 

- враховує зміну питомого активного опору в залежності від глибини 

бурінні;  

- враховує зміну температуру промивної рідини на поверхні свердловини 

та на забої під час спорудження свердловини;  

- усі результати розрахунків виводить на цифровий інтерфейс. 

Платформа LabVIEW містить дві панелі програмування. Одна з них - 

передня панель (Front panel), на якій можна створювати будь-який віртуальний 

прилад. На передній панелі створюється сам віртуальний інструмент, 

встановлюються панелі графіків, кнопки, регулятори і індикатори, а також за 

допомогою елементів дизайну поліпшується його зовнішній вигляд. Разом з 

передньою панеллю з'являється функціональна панель (Diagram). 

Встановлюючи елемент на передній панелі вони синхронно 

розставляються і на Diagram (з'являються відповідні їм значки). Сполучати 

термінали між собою в будь-яких дозволених комбінаціях або напрямках 

необхідно на функціональній панелі. Якщо всі з'єднання зроблені коректно, то 

програму можна запускати на виконання. 

На рис.2 зображено фрагмент функціональної панелі математичної моделі 

системи електропостачання електробура в середовищі програмування 

LabVIEW, на якому можна побачити зв'язки між елементами. На цій частині 

програми можна побачити як визначається опори схеми заміщення 

електродвигуна електробура в залежності від ковзання, а саме: комплексний 

опір фази статора; комплексний опір намагнічувального контуру, комплексний 

опір фази електродвигуна; струм електродвигуна. 



 

Рисунок 2 – Фрагмент математичної моделі 

системи електропостачання електробура 
 

На рис. 3 показана створена авторами підпрограма за допомогою якої 

змінюється глибина буріння і при цьому відбувається зміна ряду показників: 

середня температура струмопідводу, температура промивної рідини, питомий 

реактивний опір жили, питомий активний опір жили, питомий активний опір 

труби при температурі 20 °С, індуктивний опір бурових труб. 

 
Рисунок 3 – Фрагмент підпрограми за допомогою якої змінюється  

глибина буріння і ряд інших параметрів 

Підпрограма має зв'язок з різними параметрами математичної моделі і 

зміна їх відбувається після обертання кругового регулятора, який імітує процес 

буріння свердловини. Для прикладу розглянемо роботу моделі під час буріння 

на глибині 1 км, 2 км, 2,8 км, і 3,5 км результати якої зображено на рис. 4-7. 

Розрахунок фазних струмів, напруг на затискачах електробура, сума усіх 

втрат та корисна потужність на долоті під час буріння: 



 
Рисунок 4 - на глибині 1 км 

 
Рисунок 5 - на глибині 2 км 

 
Рисунок 6 - на глибині 2,8 км 

 
Рисунок 7 - на глибині 3,5 км 

 

Аналізуючи результати роботи математичної моделі системи 

електропостачання електробура (рисунки 11 -14 ) бачимо, що під час буріння на 

різних глибинах створення свердловини потужність на долоті практично не 

змінюється і становить приблизно 100 кВт, що є нормальним в процесі буріння. 

Щодо температури промивної рідини на різних глибинах буріння то можна 

зробити висновок, що вона зростає і на глибині 1 км коливається в межах 55 °С, 

2 км коливається в межах 65 °С, 2,8 км коливається в межах 75 °С і при 3,5 км 

коливається в межах 85 °С. Температура струмопідводу також зростає з 



глибиною буріння і коливається в таких самих межах як і температура 

промивної рідини. Аналізуючи результати розрахунку фазних струмів та напруг 

на різних глибинах буріння бачимо, що струм та напруга у фазі В відрізняється 

від струму та напруги у фазах А та С, це зумовлено тим, що фазою В виступає 

колона бурових труб тому і виникає така несиметрія. 

Використання створеної авторами в середовищі програмування LABVIEW 

математичної моделі системи електропостачання електробура дає змогу 

досліджувати роботу ЕЛБ в залежності від глибини вибою свердловини. Для 

підвищення надійності і ефективності електробуріння свердловин в умовах 

Прикарпаття актуальним є питання симетрування напруги живлення 

електродвигуна ЕЛБ та плавного пофазного її регулювання, що підвищить 

економічну ефективність ЕЛБ за рахунок продовження ресурсу долота, 

збільшення механічної швидкості буріння та експлуатаційної надійності. 

Висновки. Враховуючи складність експлуатації, необхідна постійна 

оптимізація конструктивного виконання як самого електродвигуна, так і інших 

вузлів технічних комплексів для буріння нафтових і газових свердловин. 

Відповідно, виникла й теорія надійності для підвищення показників роботи 

обладнання, прогнозування його зношування та оптимізації частоти 

профілактичних ремонтів. Методики, які застосовуються при розрахунках 

надійності електрообладнання бурильної установки, використовують 

статистичні дані, кількісні й імовірнісні показники. Найбільш точні результати 

розрахунків можна отримати на основі даних,  отриманих на реально діючих 

установках. 

Як видно з результатів досліджень, найбільш часто виходять з ладу 

система струмопідводу, через порушення ізоляції, перекриття по поверхні 

з’єднувальних муфт та сам двигун електробура. Крім того, має місце перегрів 

обмотки статора електробура через несиметрію напруг та струмів у фазах. 

Оскільки, момент на валу має квадратичну залежність від напруги живлення на 

затискачах, то її падіння на декілька відсотків може значно знизити 

продуктивність бурової установки в цілому. 



На основі аналізу способів регулювання напруги потрібно визначити 

енергетичні характеристики буріння, змоделювати всі види втрат та знайти 

способи підвищення ефективності буріння. 
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