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ЛК -23 Електропостачання нафтогазових виробництв 

8.5.1 Характеристика основних електроспоживачів (Які технологічні групи електро-

приймачів виділяють в нафтовій промисловості? Яке основне та допоміжне електрооблад-

нання використовується для буріння свердловин? Які способи видобутку нафти викорис-

товуються та як спосіб видобутку впливає на електроспоживання підприємства? Яке елек-

трообладнання використовується для насосного способу видобутку? Яка особливість жи-

влення високопродуктивних занурених насосів? Яке призначення та особливості виконан-

ня трансформаторів ТМТП? Яке електрообладнання застосовується для компресорного 

способу видобутку? Як та за допомогою якого електрообладнання виконується транспор-

тування нафти? До якої категорії за надійністю електроприймачів відноситься більшість 

обладнання магістральних трубопроводів? Які технологічні групи електроприймачів виді-

ляють в газовій промисловості? За допомогою якого електрообладнання виконується тра-

нспортування газу? Які електроприймачі газового комплексу відносяться до І (ІІ) катего-

рій за надійністю електропостачання? Які електроприймачі газового комплексу відносять-

ся до особливої групи?) 

8.5.2 Зовнішнє електропостачання підприємств нафтогазового комплексу (Що вхо-

дить до технологічного ланцюга в нафтовій галузі? Що впливає на схему зовнішнього 

електропостачання нафтового родовища? Які електроприймачі нафтового комплексу є 

найпотужнішими? Які вимоги по надійності електропостачання висувають до споживачів 

нафтового комплексу на різних етапах роботи підприємства? Якими підстанціями викону-

ється приєднання підприємства до енергосистеми? Які особливості схем електропоста-

чання магістральних трубопроводів? Що входить до технологічного ланцюга систем збору 

та передачі супутнього газу? Як виконується живлення таких підприємств?  Як змінюєть-

ся електроспоживання газовидобувного підприємства? Які особливості центрів електрич-

них навантажень магістральних газопроводів?) 

8.5.3 Внутрішнє електропостачання споживачів нафтогазового комплексу (Що впли-

ває на побудову схем внутрішнього електропостачання нафтового комплексу? Які особли-

вості споживачів нафтового комплексу? Яке обладнання входить до складу нафтовидобу-

вного підприємства? Який характер мають графіки навантаження основних електроприй-

мачів нафтового комплексу? Які джерела живлення застосовуються для нафтових родо-

вищ? Як виконується розподіл електроенергії по нафтовому родовищу? ) 
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8.5 Електропостачання нафтогазових виробництв 

 

8.5.1 Характеристика основних електроспоживачів 

 

Нафтогазове виробництво в значній мірі має дуже енергоємні процеси. 

Це як процеси видобутку нафти та газу так і процеси їх транспортування. 

В нафтовій промисловості споживачі електроенергії можна розділити на 

чотири основні групи: 

- буріння нафтових свердловин (3-5% споживання електроенергії від за-

гального споживання нафтової промисловості); 

- нафтопромисли – добування нафти (60-70%); 

- транспортування нафти – внутрішньопромисловий та магістральний 

транспорт (9-20%); 

- збір та переробка супутнього нафтового газу(15-20%). 

Початковим станом створення промислових потужностей в нафтогазо-

вій промисловості є буріння свердловин, що являє собою складний та трудо-

місткий процес. 

Для буріння свердловин використовують бурові установки БУ-75БРЕ 

(встановлена потужність - 1980 кВт, розрахункова потужність - 808 кВт) БУ-

80 80БРЕ (відповідно 2110 кВт та 898 кВт), “Уралмаш - 300 ЕУК” (розрахун-

кова потужність - 1600 кВт). Для більшості електроприводів основних меха-

нізмів (бурильних насосів, лебідок та ротора) використовуються потужні 

(450-630 кВт) синхронні електродвигуни напругою 6 кВ. В якості електроп-

ривода найбільш відповідальної установки при бурінні – компресора викори-

стовують асинхронні двигуни потужністю 40 кВт (380В), що працюють в по-

вторно – короткочасному режимі роботи. Для електроприводів других допо-

міжних механізмів (вібросито, ключ для згвинчування та розгвинчування бу-

рильних труб, глиномішалки, гідроциклон та інші) використовують асинх-



3 

 

ронні двигуни потужністю до 10 кВт. Схема первинних електричних з’єднань 

розподільчого пристрою бурової установки наведена на рис. 8.61. 

Добування нафти ведеться в основному фонтанним, насосним та 

компресорним способами. В початковий період експлуатації нафтового ро-

довища нафта із свердловини  піднімається за  рахунок енергії  пласта.  
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Рисунок 8.61. Схема електропостачання бурової установки 

 

По мірі відпрацювання родовища внаслідок падіння пластового тиску та 

збільшення обводнення експлуатація родовища ведеться за допомогою сис-

теми підтримки пластового тиску, тобто в продуктивний пласт закачується 

вода під тиском 10-20 МПа. Із-за закінчення фонтанування для добування 

нафти необхідно приймати механізовані способи – насосний та компресор-

ний.  

Насосний спосіб добування нафти в основному ведеться за допомогою 

штангових та електричних занурених насосів. 
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Електропривод глибоконасосних штангових установок (верстатів-

гойдалок) встановлюється на поверхні, насос за допомогою колони штанг 

опускається в свердловину на глибину до 1500 м. Продуктивність насоса в 

цих умовах не більше 50 м3 на добу. В якості привода використовують асин-

хронні двигуни потужністю 10, 15, 20, 40 кВт. Керування двигунами верста-

тів - качалок виконується за допомогою блоків керування БУ-3М,  

БУ-4М, БУ-5М, які забезпечують індивідуальний та груповий самоза-

пуск після відновлення зниклого живлення. Блоки вмонтовані в трансформа-

торні підстанції глибокого вводу КТПСК. 

При значному дебіті свердловини (сотні і навіть тисячі м3 на добу) ви-

користовують високопродуктивні занурені центробіжні насоси. При цьому 

насос разом з електроприводом, що розміщується на загальному валу, зану-

рюється в свердловину. Підвід електроенергії виконується за допомогою ка-

беля. На поверхні землі розміщується станція керування та трасформаторна 

підстанція. Розповсюдження знайшли електроцентробіжні насоси потужніс-

тю 10-100 кВт. Особливістю цих електродвигунів є нестандартна регулюєма 

напруга. Для живлення використовуються трансформаторні підстанції 

КТППН з трьохобмотковими трансформаторами ТМТП 6.3/Uроб/0.4 кВ по-

тужністю 63, 100, 160, 200, 250, 400 кВА. Станція керування вмонтована в 

підстанцію і забезпечує керування двигуном ЕЦ4, включаючи самозапуск 

при відновленні напруги. 

Штучним продовженням процесу фонтанування є компресорний спо-

сіб добування нафти, що використовується для підйому нафти на поверхню 

після того, коли енергія пласта становиться недостатньою для цього. При 

цьому стиснений газ подається в свердловину і за рахунок своєї енергії вико-

нує роботу по підняттю рідини. Запас енергії газ одержує проходячи через 

спеціальні робочі машини- компресори або відбирається із газових шапок і 

подається в нафтові свердловини. На компресорному газліфті використову-

ються компресори з синхронними двигунами з одиничною потужністю 6.3; 
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10; 12.5 МВт. Газліфтне добування нафти є найбільш енергомістким проце-

сом. 

Для підтримання пластового тиску використовують закачування води в 

продуктивні пласти, для чого використовуються кущові насосні станції 

(КНС), від яких вода під тиском 10-19 МПа по системі водоводів подається в 

нагнітальні свердловини. Для цього використовують насоси типів ЦНС-180-

1422 та ЦНС-500-1900. В якості привода на них використовують асинхронні 

електродвигуни типів СТД-1250-2 та СТД-4000-2 з потужністю 1250 та  4000 

кВт, напругою 6 кВ. 

До допоміжного електрообладнання КНС відносяться асинхронні елек-

тродвигуни маслонасосів, засувок водоводів, вентиляторів, прилади опалення 

та контрольно-вимірювальні. Для всіх насосних агрегатів передбачена єдина 

система електропостачання після короткочасної перерви. Електропостачання 

КНС відбувається від розподільчого пристрою РУ-6 кВ (рис. 8.62). Живлення 

споживачів основних насосів відбувається напругою 6 кВ, а допоміжного об-

ладнання забезпечується напругою 400 та 230 В від комплектної підстанції 

6/0.4 кВ, що приєднується до РУ-6 кВ. Встановлена потужність КНС складає 

5-16 тис. кВт. Часто електроспоживачі КНС та дожимної насосної станції 

(ДНС) живляться від одного загального РУ-6кВ. 

Вода для підтримки пластового тиску, як правило, відбирається з відк-

ритих водоймищ, що розташовуються поблизу нафтового родовища. (На пе-

рших етапах добування нафти може використовуватись вода з підземних во-

доносних пластів). Водозаборні насосні станції розміщуються на водойми-

щах. В приміщенні станції встановлюються вертикальні насоси з приводом 

від асинхронних двигунів потужністю 250 кВт, напругою 6кВ. Допоміжне 

обладнання (вентилятори, електроопалення, освітлення) одержує живлення 

від двох трансформаторних підстанцій 6/0.4 кВ, що підключені до РУ-6 кВ 

насосної станції. 
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Нафта з свердловин поступає в резервуари, відстоюється від води і по-

ступає на прийом насосів, де дожимається дожимними насосами станції 

(ДНС) і транспортується в товарні парки. Внутріпромислові насосні станції 

відкачують нафту на відстань до 30 км. Дожимна насосна станція включає в 

себе блок з чотирма насосами 8МС-7 з приводом від асинхронних двигунів 

потужністю 320, 450 і 500 кВт напругою 6 кВ. В блоці станції встановлюєть-

ся вентилятор, освітлення та апаратура керування і необхідне електрооблад-

нання. Електропостачання електроприймачів ДНС виконується від РУ-6 кВ. 

Живлення споживачів напругою 380, 220 В від комплектної трансфор-

маторної підстанції потужністю 2×400 кВА. 

Зібрана та підготовлена в установках підготовки (УПН) кондиційна 

нафта по системі магістральних нафтопроводів подається на нафтопереробні 

заводи. Магістральний транспорт нафти є дуже енергоємним процесом. 

Магістральний нафтопровід включає в себе головну нафтоперекачуючу стан-

цію (ГНПС), наливні станції з резервуарними парками, проміжні насосні ста-

нції (НПС), лінійну частину (магістральний трубопровід з лінією зв’язку та 

пристроями захисту від корозії та блукаючих струмів. 

В якості основних можуть використовуватись насоси НМ-7000×210, 

НМ-1000×210 з електродвигунами відповідно СТД-4000-2 (4000кВт) та  

СТД-8000-2 (8000кВт), в якості підпорних використовують насоси НПМ-

3600×78 та НПМ-5000×90 з електродвигунами відповідно ДС-118/44-6 

(800кВт) та СДН-216 (СДН15-49)-1600 кВт. Крім основних електроспожива-

чів НПС- основних та підпорних насосів, на них встановлюються також до-

поміжні споживачі. Переважна більшість споживачів нафтопромислів та ма-

гістральних нафтопроводів відноситься до першої категорії за надійністю 

живлення. Частина споживачів нафтопроводів є споживачами особливої гру-

пи (електродвигуни засувок вхідної та вихідної нафти, протипожежний пін-

ний насос, засувки на підпроводі біля НПС, освітлення насосної та блоку під-

собних приміщень, протипожежна автоматика, технологічна автоматика та 
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телемеханіка). Для резервування електропостачання споживачів даної групи 

застосовують дизель- електричні агрегати типу ЕСДА-500Т/400 38К потуж-

ністю 500 кВт. 

В газовій промисловості мають місце три основні групи електроспо-

живачів, що пов’язані з бурінням свердловин (2,5-10%електроенергії, що 

споживається газовою промисловістю), експлуатацією газових промислів (5-

20%), та транспортуванням газу (55-90%). На газоконденсатних родовищах 

виділяється четверта група, що пов’язана з добуванням, транспортом та пе-

рвинною переробкою конденсата (2-5%). На газових промислах газ від свер-

дловин подається на установки комплексної підготовки газу (УКПГ), які 

включають в себе обладнання та апарати багатоцільового призначення для 

відділення конденсату, очистки, охолодження, розподілу газу і ін. По мірі 

зниження пластового тиску на майданчику УКПГ будується дожимна комп-

ресорна станція (ДКС). Вподовж траси магістральних газопроводів через 

100-130 км будуються компресорні станції, на яких встановлюються декілька 

(3-8) газоперекачуючих агрегатів (ГПА). В якості приводу використовують 

газотурбінні двигуни потужністю 10, 16, 25 МВт. Власні потреби компресор-

ної станції забезпечуються електричною енергією (маслонасоси, вентиляція, 

освітлення і ін.) на першому етапі від власних електростанцій, а потім від 

енергосистеми. Загальні енергетичні витрати на транспортування газу приб-

лизно в 8 раз вище, чим транспортування нафти. 

Більш економічним є використання при транспортуванні газу замість 

газотурбінного електричного приводу (скорочують витрати газу на власні 

потреби, трудовитрати і ін.). але у зв’язку з значними масштабами витрат 

електроенергії на транспортування газу, високими вимогами до надійності 

електропостачання, потрібні значні витрати на розвиток електроенергетики 

за звичай, в районі газової магістралі (спорудження електростанцій, електри-

чних мереж), що обмежує використання електроприводу компресорних стан-

цій. 
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На компресорних станціях з електроприводами встановлюються вісім 

(два резервних) нагнітачів з приводом від асинхронного електродвигуна 

СТД-12500-2 потужністю 12.5 МВт, напругою 10 кВ. В компресорному цеху 

споживачами електроенергії є також гвинтовий масляний насос системи ущі-

льнення з електродвигуном потужністю 55 кВт, електродвигуни засувок (0.18 

кВт), контрольно-вимірювальні прилади, освітлення. Навантаження допомі-

жних споживачів компресорного цеху складає 63,8 кВт. Споживачами елект-

роенергії є також апарати повітряного охолодження, апарати охолодження 

води, циркуляційні насоси та ін. Пуск електродвигунів компресорів викону-

ється через реактор. 

Більшість технологічних установок газового комплексу за надійністю 

живлення електричною енергією є споживачами першої категорії. Це – ус-

тановки комплексної підготовки газу, дожимні компресорні станції, компре-

сорні станції магістральних газопроводів, насосні станції протипожежного 

водопостачання, вузлові станції радіорелейного зв’язку та частина бурильних 

установок. Бурильні установки для буріння свердловин на глибину до 1000 м 

є споживачами другої категорії. До цієї ж категорії відносяться також насо-

сні станції перекачки конденсату на підприємствах добування газу, установ-

ки для охолодження газу апаратами повітряного охолодження, окремо роз-

ташовані водозабірні споруди питного та технічного використання, очисні 

споруди та насосні станції виробничої каналізації. 

На УКПГ та ДКС є невелика група електроспоживачів особливої гру-

пи першої категорії (системи контрольно- вимірювальних приладів та авто-

матики, аварійне освітлення). 

Схеми електропостачання УКПГ та ДКС наведено на рис. 8.63. Електри-

чне навантаження головних типів споживачів газової промисловості: буриль-

ні установки- більше 1 МВт. УКПГ - від 1,1 до 6, 5 МВт, компресорна станція 

з газотурбінним приводом – 2МВт, з електроприводом 50 - 70 МВт, ДКС-1.9 

- 3.5 МВт. 
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8.5.2 Зовнішнє електропостачання підприємств нафтогазового 

комплексу 

 

В складі нафтогазового комплексу функціонують дві галузеві групи 

споживачів електроенергії- нафтова та газова. В нафтовій промисловості тех-

нологічний ланцюг створюється з родовищ нафти, магістральних нафтопро-

водів, збору та переробки попутного нафтового газу, в газовій промисловості 

- родовища газу та магістральні газопроводи. Кожна група споживачів має 

свої технологічні особливості, закономірності розвитку та впливу на функці-

онування галузевої системи, і в той же час всі групи вцілому являють собою 

безперервне виробництво. Враховуючи сказане для кожної групи споживачів 

існують свої нормативні вимоги до побудови зовнішнього електропостачан-

ня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.63. Схема електропостачання УКПГ та ДКС. 

 

Схема зовнішнього електропостачання родовища нафти залежить 

від електричного навантаження, віддаленості від джерела живлення, існую-
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чих в регіоні електричних мереж, перспективності розвитку нафтодобувного 

району та вимог до надійності електропостачання. Електричне навантаження 

окремих родовищ нафти коливаються в значних межах: від 1 до 25 МВт і бі-

льше. Найбільша концентрація електричного навантаження характерна для 

об’єктів підтримання пластового тиску та компресорних станцій газліфтного 

способу добування нафти, де використовуються як приводи насосів і компре-

сорів синхронні двигуни потужністю від 800 до 12500 кВт. За умовами пуску 

синхронного двигуна на об’єкті необхідно споруджувати підстанції з пер-

винною напругою 35, 110 та 220 кВ в залежності від потужності та кількості 

синхронних двигунів. Концентрація електричних навантажень на інших про-

мислових об’єктах (бурильні верстати, дожимні насосні станції по збору на-

фти, погружні насоси механізованого добування і т.п.) значно менше і їх еле-

ктропостачання в більшості випадків забезпечується від підстанцій кущових 

насосних станцій (КНС). 

В перший період облаштування родовища нафти вимоги до надійності 

електроспоживання дещо нижчі, але з переводом свердловин з фонтанного на 

механізоване добування вимоги до електропостачання зростають і електрос-

поживачі нафтових промислів відносять до першої категорії. Тому вибір 

одиничної потужності трансформаторів на родовищах виконується з умов 

100% резервування електропостачання споживачів. 

Приєднання підстанцій виконується в транзит повітряних ліній з двос-

тороннім живленням або двома одноланцюговими лініями. Електропоста-

чання компресорних станцій газліфта, водозаборів, ГПЗ (газопереробний за-

вод), ГКС (газова компресорна станція) виконується від своїх підстанцій 

(110-220 кВ) з підключенням їх до незалежних джерел не менше чим по двох 

одноланцюгових лініях. Приймаючи до уваги наявність потужних синхрон-

них двигунів і вимоги до швидкості відключення струмів КЗ, на підстанціях 

110-220 кВ об’єктів нафтодобування та переробки попутнього газу слід ви-

користовувати схеми з вимикачем на первинній стороні. 
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На підстанціях, що забезпечують електропостачання одного споживача  

з концентрованим навантаженням встановлюють двообмоткові трансформа-

тори 110-220/35/6-10 кВ. При наявності в районі підстанції споживачів, для 

живлення яких напруга 6-10 кВ є недостатньою, а використання вищої на-

пруги 110 кВ є недоцільним, на підстанції встановлюють триобмоткові тран-

сформатори 110-220/6-10 кВ. При цьому віддалені споживачі живляться се-

редньою напругою 35 кВ. В зоні нафтогазового комплексу такі підстанції 

споруджують частіше на родовищах нафти. На всіх підстанціях встановлю-

ються трансформатори з РПН (регулювання під навантаженням). 

Магістральні нафтопроводи є лінійними об’єктами значної протяжнос-

ті. Електричне навантаження нафтопроводів зосереджено на нафтоперекач-

них станціях (НПС), розташованих вподовж нафтопроводу з кроком 60-70 

км. Спорудження нафтопроводу впливає на формування та розвиток елект-

ричних мереж вподовж траси нафтопроводу. На вибір схеми електропоста-

чання нафтопроводу впливають вимоги до надійності електропостачання 

НПС, умови пуску потужних двигунів, стан та характеристика електричних 

мереж в районі розташування НПС. Головні НПС відносяться до першої ка-

тегорії надійності електропостачання, а проміжні НПС- до другої категорії. 

Вибір параметрів живлячої мережі виконується за умовами пуску першого 

двигуна, який забезпечується при залишковій напрузі не менше 0,6 номіна-

льного при відсутності районних навантажень. При наявності районних на-

вантажень залишкова напруга дозволяється не менше 0,75 номінальної. 

Технологічний ланцюг системи збору та переробки попутного нафто-

вого газу складається зі ГКС родовища - ГПЗ та КС газопроводу. Електричне 

навантаження цих об’єктів формується синхронними двигунами компресорів. 

Кількість та потужність їх визначається продуктивністю ГПЗ та ГКС. Газові 

компресорні станції та ГПЗ з’являються на послідуючих стадіях облаштуван-

ня та розвитку нафтодобуваючих районів. Тому їх електропостачання вико-

нується від діючої електричної мережі. Електропостачання ГПЗ та ГКС як 
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споживачів з великою концентрацією навантаження, виконується за схемою 

глибокого вводу з спорудженням при них підстанцій 110/6-10 чи 220/10 кВ та 

живленням двома лініями електропередачі.  

На протязі всього періоду розробки газового родовища добування газу 

проходить за рахунок потенціальної енергії розширення газу при зниженні 

тиску в пласті. Тому установки комплексної підготовки газу (УКПГ) мають 

незначну енергоємність. В перший період експлуатації тиск газу, що посту-

пає з УКПГ, забезпечує навіть його безкомпресорну подачу в магістральний 

газопровід. Але з падінням тиску в процесі розробки на виході УКПГ спору-

джують  дожимну компресорну станцію (ДКС) для стиснення газу до тиску 

магістрального газопроводу. Із спорудженням ДКС енергоємність газового 

промислу різко зростає. При цьому значення електричного навантаження за-

лежить від тиску привода компресорів. При газотурбінному приводі приріст 

електричного навантаження мінімальний, а при електричному приводі мак-

симальний. При відсутності потужного генеруючого джерела використову-

ють газотурбінний привод. Крім УКПГ та ДКС в формуванні рівня електрич-

них навантажень газового промислу приймають участь бурильні установки 

та промислові зони. Центр електричного навантаження на промислі відпові-

дає майданчику УКПГ, а схема зовнішнього електропостачання виконується 

за вимогами споживачів першої категорії.  

Центрами електричних навантажень на магістральних газопроводах є 

компресорні станції (КС), що підвищують тиск та перекачують газ. Електри-

чне навантаження КС залежить від типу привода відцентрового нагнітача – 

газотурбінний чи електричний. При газотурбінному приводі навантаження 

одної КС визначається в 2-3 МВт. Вподовж газопроводу КС споруджують з 

кроком 80-120 км в залежності від діаметру та тиску газопровода. Електроп-

ривод на КС приймають при наявності в районі розташування потужних 

джерел живлення та розвинутої мережі напругою 220 кВ і вище і при наявно-

сті невикористаної потужності. Тому значна кількість КС має газотурбінний 
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привод. Основною вимогою до системи електропостачання КС є наявність 

двох незалежних джерел. Підстанції КС споруджуються за принципом гли-

бокого вводу. 

 

8.5.3 Внутрішнє електропостачання споживачів нафтогазового  

комплексу 

 

На побудову схем внутрішнього електропостачання впливають тех-

нологічні особливості споживачів, характеристики електротехнічного облад-

нання та умови формування та функціонування систем централізованого еле-

ктропостачання. 

Особливостями споживачів електроенергії нафтогазового комплексу є: 

- моноструктура виробництва, яка приводить до високого ступеню типово-

сті електроспоживачів; 

- тісні технологічні зв’язки між споживачами комплексу в межах значних 

територіальних зон; 

- підвищені вимоги до надійності електропостачання; 

- висока густина добових режимів електроспоживання (ТМ=7000 г). 

Специфічною особливістю споживачів є велика питома вага синхрон-

них двигунів, на долю яких приходиться до 48% всієї потужності, що спожи-

вається в регіонах. В окремих енерговузлах синхронне навантаження є пере-

важним і його питома вага доходить до 65-80%. Це дає можливість без дода-

ткових капітальних вкладень забезпечити генерацію реактивної потужності з 

регулюванням її в широкому діапазоні. Особливо це важливо при викорис-

танні слабих електричних мереж та дефіциті потужності джерел живлення. 

Синхронні двигуни дозволяють підвищити надійність електропостачання, 

підтримати задану напругу у вузлі навантаження. Потужність синхронних 

двигунів коливається від 630 кВт до 12500 кВт. 
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Принципи побудови внутрішнього електропостачання нафтогазового 

комплексу можна розглянути на прикладі схеми електропостачання нафтово-

го родовища (рис. 8.64).  Добування нафти ведеться за допомогою штангових 

та електрозанурених насосів при використанні системи підтримання пласто-

вого тиску (ППТ). Ця система складається із водозабору на відкритому во-

доймищі. Вода звідти поступає на кущові насосні станції (КНС) та закачуєть-

ся в пласт під тиском 10-18 МПа. Нафта, що добувається із свердловин, пос-

тупає на дожині насосні станції (ДНС), де синхрується від газу, відстоюється 

і потім відкачується на центральний товарний парк (ЦТП), де зневожується і 

відстоюється на установці підготовки нафти (УПН). Товарна нафта з ЦТП 

відкачується в магістральний нафтопровід. 

 

Рисунок 8.64 Схема електропостачання нафтового родовища 

 

Одержаний з нафтою попутній нафтовий газ збирається і підводиться 

до компресорної станції, де дожимається і транспортується по газопроводу 

на газопереробний завод. 
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Основними споживачами енергії нафтового родовища є: бурильні ус-

тановки; нафтові свердловини, обладнані центр обіжними насосами (ЦН) та 

штанговими плунжерними насосами (ШПН); дожимні і насосні станції 

(ДНС); компресорні станції газ ліфтової експлуатації (КС); комплексні збірні 

пункти (КЗП); установки підготовки нафти (УПН); центральні товарні панки 

(ЦТП); насосні станції підтримки пластового тиску (водозабірні станції та 

кущові КНС). Збір нафти передбачається з трьох ДНС, на майданчиках яких 

розміщені також КНС. За ступенем надійності до І категорії відносяться екс-

плуатаційні свердловини, ДНС, КНС, УПН, ЦТП, водозабори; до ІІ категорії 

- бурильні установки, компресорні станції попутного газу; до ІІІ категорії – 

пристрої електрохімзахисту. 

Графіки електричних навантажень ЦН, ШПН, ДНС, УПН, ЦТП, КНС, 

водозаборів є стаціонарними, однорідними і підкоряються нормальному за-

кону розподілу навантажень. Тому для розрахунку електричних навантажень 

цих об’єктів можна використати метод упорядкованих діаграм. 

В якості основного джерела живлення родовища прийняті дві підстан-

ції 110/35/6 кВ, що розташовуються відповідно на майданчиках КНС1 

(ДНС1) та КНС3 (ДНС3). Розподіл електроенергії відбувається на напругах 

35 та 6 кВ. Для цього побудовані підстанції глибокого вводу 35/6 кВ. 

Повітряні лінії 35 кВ виконуються радіальними та кільцевими, як пра-

вило, в дволанцюговому виконанні на кільцевих ЛЕП 35 кВ між підстанціями 

100 кВ передбачене секціонування мережі. Від підстанцій 110/35/6 кВ і 35/6 

кВ напругою 6 кВ відбувається живлення нафтових, розвідувальних та нагні-

таючих свердловин в основному по двох лініях 6 кВ, одна з яких використо-

вується для живлення бурових установок, електрифікованих засувок трубоп-

роводів, установок електрохімічного захисту та ін. Електрична мережа 6 кВ 

передбачає резервування шляхом кільцювання. Для експлуатаційних та ре-

монтних цілей в мережах 6 кВ передбачаються перемички з встановленням 

роз’єднувальних пунктів на опорах.  


