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СПБУ «Незалежність» почала
роботу на Чорному морі
1 лютого 2013 року самопідіймальна плавуча бурова установка
«Незалежність» розпочала буріння своєї першої свердловини. Ці роботи проводяться на Архангельському родовищі газу в рамках виконання виробничого плану «Чорноморнафтогаз» на 2013 рік, яким передбачено збільшення обсягів видобутку на шельфі Чорного та Азовського
морів на 40 % – із 1,17 млрд до 1,65 млрд м3 природного газу.
За підтримки компанії «Нафтогаз України» ПАТ «Чорноморнафтогаз» здійснює масштабну модернізацію виробництва, яка вже у 2013
році дасть змогу компанії довести добовий видобуток до обсягів понад
5 млн м3, протягом найближчих трьох років потроїти щорічний видобуток газу (до 3 млрд м3) і відкрити кілька нових родовищ вуглеводнів.
Самопідіймальну плавучу бурову установку «Незалежність», що
оснащена найсучаснішим устаткуванням і разом із СПБУ «Петро Годованець» є найбільш високотехнологічною і потужною СПБУ в
Чорноморському регіоні, було спроектовано і побудовано на сінгапурській судноверфі Keppel FELS у 2012 році. «Незалежність» має
найкращі характеристики як за глибиною моря (до 120 м), так і глибиною буріння (9144 м), здатна бурити 12 свердловин з однієї позиції.
За якістю буріння вона відповідає стандартам Американського нафтового інституту (АНІ), а за нормами охорони праці, санітарними вимогами і показниками екологічності – вимогам українських і міжнародних
правил. Сінгапурський інженерний інститут (IES) визнав конструкцію
СПБУ проекту KFELS B Class найбільш екологічною у світі. СПБУ здатна
працювати під час шторму з висотою хвиль до 15 м і швидкістю вітру
до 130 км/год.
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Шановні автори,
читачі та передплатники!
У зв’язку зі зміною засновника часопис «Нафтова і газова промисловість» у 2013 році припинив своє існування, і у Міністерстві юстиції
України зареєстровано новий науково-виробничий журнал «Нафтогазова галузь України» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 19813-9613Р від 09.04.2013 р.),
авторитетність якого підтверджує реноме Національної акціонерної
компанії як провідного підприємства паливно-енергетичного комплексу України. Новий часопис зберігатиме та продовжуватиме піввікові традиції фахового часопису «Нафтова і газова промисловість»,
друкуючи статті, що охоплюють широкий спектр актуальних питань
нафтової і газової промисловості у сфері економіки галузі, геології нафти і газу, буріння свердловин, видобування, транспортування, зберігання та переробки нафти і газу, автоматизації та інформаційних технологій, охорони праці та довкілля.
Індекс, періодичність виходу та вимоги до опублікування статей
у науково-виробничому журналі «Нафтогазова галузь України» такі ж
самі, як і у його попередника. Часопис виходитиме українською мовою, окремі статті друкуватимуться англійською мовою.
Шановні автори, читачі та передплатники! Читайте та передплачуйте новий науково-виробничий журнал «Нафтогазова галузь України»!

З повагою, редакція журналу
контактні тел.: (044) 586 36 81
(044) 586 36 83
факс (044) 594 76 69
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Перспективи нафтогазоносності
українського сектора Азовського
моря за комплексною оцінкою даних
аерокосмічних досліджень
УДК 528.8.04: (553.98.041:551.351)] (262.54)

Одним із напрямів оптимізації прогнозу, пошуків та розвідки родовищ нафти і газу у шельфовій зоні є залучення нових нетрадиційних джерел інформації, зокрема матеріалів багатоспектральної космічної зйомки. Проведено рейтингову оцінку нафтогазоперспективних об’єктів українського сектора акваторії Азовського моря з
урахуванням результатів, отриманих під час визначення рангу об’єктів за структурно-геоморфологічними,
неотектонічними, спектрально-яскравісними та структурно-геологічними критеріями.
Одним из направлений оптимизации прогноза, поисков и разведки месторождений нефти и газа в шельфовой
зоне является привлечение новых нетрадиционных источников информации, в частности материалов многоспектральной космической съемки. Проведена рейтинговая оценка нефтегазоперспективных объектов украинского сектора акватории Азовского моря с учетом результатов, полученных при определении ранга объектов
по структурно-геоморфологическим, неотектоническим, спектрально-яркостным и структурно-геологическим
критериям.
One of the lines of optimization of prediction and exploration of oil and gas fields in the offshore area is involvement of new
unconventional data sources, in particular materials of multispectral satellite imagery. A rating assessment of oil-and-gas
promising areas in the Ukrainian sector of the Sea of Azov was carried out, taking into account the results obtained in
determining the rank of OGPA according to the structural and geomorphological, neotectonic, spectral and brightness, and
structural and geological criteria.

У 1976 р. одержано фонтан газу в акваторії Азовського моря на Північнокерченській структурі. З цього часу
дослідженням перспектив нафтогазоносності і напрямів
подальших робіт в акваторії Азовського моря України займається значна частина науковців та виробничників [1].
У 1998 р. на структурі Північноказантипській після
значної перерви пробурено св. 1 та відкрито Північноказантипське газове родовище, приурочене до верхньомайкопських відкладів. У 1999 р. відкрито Східноказантипське
газове родовище в меотичних відкладах верхнього міоцену, а в 2000 р. – Північнобулганацьке газове родовище,
пов’язане з карбонатними утвореннями баденського ярусу.
Останнім часом проводилася дорозвідка Північнокерченського газового родовища в баденських відкладах.
Отже, у разі нарощування геологорозвідувальних робіт (ГРР) та комплексного підходу до вивчення прогнозних, перспективних і підготовлених площ очікування винагороджуються отриманням позитивних результатів та
відкриттям родовищ. Актуальність комплексної оцінки
нафтогазоперспективності зон, ділянок, площ, об’єктів за
всіма можливими методиками залишається високою. Це
стосується і застосування комплексної методики прогнозування нафтогазоперспективних об’єктів із використан-

ням даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) в оцінці
виділених зон.
Одним із напрямів оптимізації прогнозу, пошуків та
розвідки родовищ нафти і газу у шельфовій зоні є залучення нових нетрадиційних джерел інформації, зокрема матеріалів багатоспектральної космічної зйомки. На відміну
від традиційного комплексу геолого-геофізичних робіт, що
базується на методі «багатоступеневої генералізації» (узагальнення даних, отриманих на різних площах), аерокосмогеологічні дослідження (АКГД) допомагають отримати
цілісну картину будови крупних елементів земної поверхні
за космічними знімками (КЗ) з подальшою деталізацією
окремих ділянок за матеріалами аерофотозйомок або КЗ
високої роздільної здатності.
Використання аерокосмічної інформації забезпечує
уточнення геологічної будови нафтогазоносних територій, вивчення і простеження різних структурних форм, із
якими можуть бути пов’язані родовища нафти і газу, виявлення і прогноз нових перспективних об’єктів для цілеспрямованої постановки нафтогазопошукових робіт.
Єдиний комплекс малозатратних методів є доцільним на
всіх етапах пошуків ВВ: прогнозному, пошуковому, розвідувальному [2], що підвищує ефективність освоєння на-
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фтогазового потенціалу українського сектора азово-чорноморських акваторій України.
Теоретичною основою використання даних дистанційної зйомки для дослідження нафтогазоносних територій як на суходолі, так і на шельфі є концепція передачі
інформації про глибинні структури на земну поверхню
(поверхню дна). Таку передачу можна здійснювати як у
ході механічних переміщень і вібрацій блоків фундаменту
і деформацій осадової товщі, так і внаслідок геохімічних
перетворень окремих компонентів ландшафту під впливом глибинних флюїдів [3]. Особливості глибинної будови
проявляються також у геофізичних полях (електромагнітному, гравітаційному, тепловому тощо), гідродинамічному
режимі і напружено-деформаційному стані гірських порід,
а через них – у різних ландшафтних ознаках-індикаторах,
які фіксуються на матеріалах дистанційних зйомок.
Виходячи з аналізу попередніх досліджень у шельфових зонах [4], а також базуючись на досвіді робіт, проведених у ЦАКДЗ за період з 1992 по 2012 рр. [3, 5, 6], зроблено висновки про різні форми прояву геологічних тіл і
процесів у донних ландшафтах, а також у товщі води і на
поверхні моря.
Насамперед потрібно зазначити, що значну частину
індикаторів, властивих для суходолу, можна застосовувати
для дешифрування підводного рельєфу. Так, реконструкція давньої гідромережі дає змогу виділити ряд закономірностей, властивих неотектонічним підняттям і розривним
порушенням. Крупні морфоструктури виділяються за прямим проявленням у рельєфі. Достатньо чітко фіксуються
підняття, западини, різкі перегини дна за зміною рисунка і
щільності тріщинуватості (лінеаментів). Крупним розривним порушенням можуть відповідати горсто- і грабеноподібні деформації дна, валоподібні підняття або простягнуті уздовж однієї осі ланцюжки підняттів (як сучасних,
так і древніх), різні аномалії у будові донних ландшафтів,
які спостерігаються уздовж певної лінії і т.ін. Групування
донних газопроявлень вказують на наявність геологічного
порушення.
Для оцінки неотектонічної активності виділених локальних морфоаномалій нами проведено структурногеоморфологічні дослідження: побудовано карти вертикальної і горизонтальної розчленованості та визначено
амплітуди сучасних тектонічних рухів.
За результатами сумісного аналізу даних ДЗЗ та
структурно-геоморфологічного аналізу в акваторіях
було виділено 6 зон концентрації аномалій, виявлених за
цими даними (рисунок): 1 – Чингульська, 2 – ОктябрськоМорське-1-Обручєвська (підзони: 2а – ОктябрськоМорське-1 та 2б – Обручєвська), 3 – Літологічна,
4 – Мисова-1-Північнокерченська, 5 – Південнобердянсько-Олімпійська, 6 – Стрілкова. Окремо було проаналізовано територіальну концентрацію родовищ ВВ, НГПО
і ППО, вплив регіональних і локальних тектонічних порушень на їх розміщення. Кожна вибрана ділянка являє
собою зону територіальної концентрації родовищ ВВ,
НГПО і ППО, а також зону концентрації аномалій, виявлених за дистанційними даними і в ході структурно-геоморфологічних досліджень.
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Для локального аналізу було обрано нафтогазоперспективні об’єкти (НГПО), які входять до фонду структур Державної геологічної служби України станом на
01.01.2012 р.: структури, підготовлені до глибокого буріння (2 – Північнобірюча, 3 – Східнобірюча, 4 – Обитічна-1,
5 – Обитічна-2) і виявлені сейсморозвідкою (6 – Центральна, 8 – Блокова, 9 – Геофізична, 10 – Південнобердянська,
12 – Білосарайська, 13 – Ударна, 14 – Олімпійська, 17 – Обручєва-2, 18 – Обручєва-3, 22 – Морська, 26 – Літологічна,
29 – Західнобулганацька, 32 – Мисова-1, 34 – Сонячна, 35 –
Китенська) (див. рисунок).
З метою одержання висновків і рекомендацій щодо
проведення подальших геологорозвідувальних робіт на
нафту і газ в українському секторі Азовського моря шляхом рейтингової оцінки необхідно було визначити першочерговість нафтогазоперспективних об’єктів, які підготовлені до буріння та виявлені сейсморозвідкою.
Для підрахунку коефіцієнтів черговості буріння (Кгрр)
або підготовки до нього використовували найбільш достовірні параметри, що тісно пов’язані з результатами сейсморозвідки: площа (Кп) і тип пастки (Ктп), глибина залягання
прогнозних продуктивних горизонтів (Кг), а також буріння – ресурси категорії С3 або D1лок (КР), ступінь перспективності нафтогазоносної товщі (К пнгг). Точність визначення двох останніх значною мірою залежить від вивченості
акваторії бурінням.
Систему оцінок для кожного нафтогазоперспективного об’єкта було підібрано таким чином, щоб максимальне
числове значення коефіцієнта черговості відповідало найбільш результативному показнику, досягнутому при позитивних результатах буріння (відкриті родовища) і подальшій його розвідці.
Інтегральний показник черговості буріння або підготовки до нього – Кгрр (рейтингова оцінка) НГПО українського сектора Азовського моря розрахований шляхом
множення згаданих вище п’яти коефіцієнтів [7, 8]:
Кгрр = Кп · Кг · Кт.п. · Кр · Кпнгт.
Першочерговими об’єктами вважають об’єкти з Кгрр
більше ніж 0,4. Це структури, які за вищезазначеними критеріями можуть бути рекомендовані до введення в буріння
або до підготовки в першу чергу. Об’єкти другої черги з Кгрр
0,3–0,4 – це структури, можливі результати опошукування
яких оцінюють як менш ефективні, ніж структур першої
черги. Структури третьої черги з Кгрр менше 0,3 – це структури, від введення в пошукове буріння або підготовки сейсморозвідкою яких на цій стадії вивченості слід утриматися.
Чотири підготовлені до пошуково-розвідувального
буріння об’єкти в українському секторі Азовського моря
(Північнобірюча, Східнобірюча, Обитічна-1, Обитічна-2)
розміщені тільки на Чингульській сідловині СЄП та не вирішують проблеми і перспективи нафтогазоносності сектора в цілому. Інтегральний показник черговості буріння
або підготовки до нього – Кгрр для цих структур визначився у межах 0,308 – 0,4 (за деякими даними 0,495), що відповідає II рангу об’єктів.
Серед виявлених нафтогазоперспективних об’єктів
п’ять (Обручєва-2, Літологічна, Сонячна, Західнобулганацька, Мисова-1) мають I ранг, що відповідає оцінці
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Карта просторового розміщення зон територіальної концентрації родовищ ВВ, нафтогазоперспективних об’єктів (НГПО), прогнозно-перспективних об’єктів (ППО) за результатами комплексної методики прогнозу нафтогазоперспективних об’єктів станом на 01.01.2012 р.:
1 – межа Східноєвропейської платформи (СЄП) та Скіфської плити (СП) за поверхнею Мохо (за даними ГСЗ); 2 – межа СЄП та СП за поверхнею
докембрійського кристалічного фундаменту (по ГСЗ); 3 – границя СП та мегантиклінорію Гірського Криму; 4 – зони розломів за поверхнею
Мохо (по ГСЗ); 5 – глибинні розломи за ГСЗ; 6 – регіональні розломи за геолого-геофізичними матеріалами; 7 – межі геоструктурних елементів;
8 – умовна межа секторів України і Росії в акваторії Азовського моря; нафтогазоперспективні об’єкти (НГПО): 9 – виявлені сейсморозвідкою,
10 – підготовлені до глибокого буріння, 11 – об’єкти у фонді буріння чи консервації, 12 – об’єкти ліквідовані; родовища ВВ: 13 – газові;
14 – лінеаменти, виявлені в результаті дешифрування КЗ, що зіставляються з глибинними розломами; 15 – трансазовські та трансчорноморські
лінеаменти, виявлені в результаті дешифрування КЗ, природа яких не з’ясована; 16 – зони територіальної концентрації родовищ ВВ, НГПО,
ППО за П.Я. Максимчуком та ін., 2004 р.; 17 – зони територіальної концентрації родовищ ВВ, НГПО, ППО за П.Ф. Гожиком та ін., 2006 р. [7];
18 – перспективні зони концентрації родовищ ВВ, НГПО, ППО за результатами комплексної методики прогнозу нафтогазоперспективних об’єктів;
19 – номери зон концентрації – ділянок, що вивчаються: 1 – Чингульська, 2 – Октябрсько-Морське-1-Обручєвська (підзони: 2а – Октябрсько-Морське-1 та 2б – Обручєвська), 3 – Літологічна, 4 – Мисово-1-Північнокерченська, 5 – Південнобердянсько-Олімпійська, 6 – Стрілкова;
20 – першочергові перспективні зони; 21 – перспективні зони; 22 – зони, які потребують додаткових обсягів геологорозвідувальних робіт. Цифрами позначено лінеаменти (умовні знаки 14 і 15): 11 – Мелітопольсько-Нижньогірський, 12 – Феодосійсько-Мелітопольський, 13 – КерченськоМелітопольський, 14 – Західноприазовський, 15 – Сергієвсько-Темрюцький, 16 – Приморсько-Темрюцький, 17 – Приморсько-Ачуєвський,
18 – Севастопольсько-Казанський, 19 – Бердянський, 20 – Білосарайсько-Таманський, 21 – Губкінсько-Центральноазовський, 22 – КальміусДжигинський, 23 – Слов’янсько-Охтирський, 24 – Генічесько-Бердянсько-Кальміуський, 25 – Джанкойсько-Єйський, 26 – Погранично-Єйський,
27 – Головний Азовський (східний фрагмент), 28 – Генічесько-Ачуєвський, 29 – Південноазовський (східний фрагмент), 30 – Горностаєвський, 31 –
Казантип-Приморський, 32 – Головний Азовський (західний фрагмент), 33 – Совєтсько-Ачуєвський (західний фрагмент), 34 – Арабатсько-Єйський
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структур як таких, які за вищезазначеними критеріями
можуть бути рекомендовані до введення в буріння або до
підготовки в першу чергу.
Ще сім виявлених структур (Морська, Обручєва-3,
Китенська, Південнобердянська, Білосарайська, Ударна,
Олімпійська) мають II ранг. Тобто це структури, можливі
результати опошукування яких оцінюються як менш ефективні, ніж структур першої черги.
III ранг із коефіцієнтами К грр від 0,134 до 0,277 отримали три виявлені структури – Центральна, Блокова-3 і Геофізична.
Подібним способом було підраховано коефіцієнт першочерговості за комплексом критеріїв дистанційного
зондування Землі: комплексний спектральний коефіцієнт
(Кск), ускладненість об’єкта зонами лінеаментів (К л) та концентраціями зон структурно-геоморфологічних аномалій
(СГА): проявлення структури в рельєфі морського дна (Кр),
неотектонічна активність (Кна), коефіцієнт горизонтальної
розчленованості (Кг), коефіцієнт вертикальної розчленованості (Кв), успадкованість структури (Кус).
Отриманий як добуток цих семи коефіцієнтів інтегральний коефіцієнт К ДЗЗ дав змогу наявні 4 підготовлені і
15 виявлених структур розділити на три групи, визначивши для кожної певний ранг. Першочерговими об’єктами
вважаються об’єкти з КДЗЗ більше від 0,5. Об’єкти другої
черги – при К ДЗЗ 0,4–0,5. Структури третьої черги – при К ДЗЗ
менше ніж 0,4.
Таким чином, визначили найперспективніші структури I рангу: серед підготовлених – Обитічна-1, серед виявлених – Літологічна, Обручєва-3, Білосарайська, Південнобердянська.
Об’єкти з меншими перспективами (II рангу): серед
підготовлених – Північнобірюча, Східнобірюча, Обитічна-2; серед виявлених – Морська, Обручєва-2, Олімпійська,
Ударна, Західнобулганацька, Сонячна, Мисова-1, Китенська.
Найменш перспективними можна вважати об’єкти III
рангу. Це виявлені структури Центральна, Блокова-3, Геофізична.
Через нерівномірну вивченість акваторії Азовського
моря сучасною сейсморозвідкою методом спільної глибинної точки (МСГТ) та бурінням достовірність підрахункових параметрів для об’єктів крейди і кайнозою Північноазовського, Індоло-Кубанського прогинів і Азовського валу
різна. Тому одержані результати можуть бути вагомим
аргументом під час вибору першочергових об’єктів лише
з урахуванням нових геолого-геофізичних матеріалів і результатів інших геологічних досліджень.
Невизначеність меж між тектонічними елементами з
півдня на північ в українському секторі Азовського моря,
відсутність фактичного матеріалу по глибокозалягаючих
сейсмічних горизонтах та їх стратиграфічній прив’язці,
з’ясування впливу тектоніки літосферних плит, а отже, і
нафтогазогеологічне районування потребують уточнення
нафтогазового потенціалу цієї території проведенням регіональних сейсморозвідувальних досліджень, прямих і
нетрадиційних методів пошуків ВВ, дистанційного зондування Землі.
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Проведена рейтингова оцінка нафтогазоперспективних об’єктів за п’ятьма нафтогазогеологічними критеріями
(Кгрр) та сімома критеріями ДЗЗ і структурно-геоморфологічних аномалій СГА (КДЗЗ) показала, що отримані результати дещо розбіжні, особливо щодо об’єктів першого рангу.
Тому запропоновано проведення рейтингової оцінки
(таблиця) із урахуванням вагомості структурно-тектонічних елементів (КСТЕ), основних нафтогазогеологічних
елементів (КНГГР) та підрахованої щільності нерозвіданих
ресурсів ВВ (КЩ) за інтегральним показником черговості буріння або підготовки до нього (Кгрр) та коефіцієнтом
вагомості (К ДЗЗ). Інтегральний коефіцієнт визначається як
добуток:
КІ = КСТЕ · КНГГР · КЩ · КГРР · К ДЗЗ.
Отже, на основі виведеного інтегрального коефіцієнта
(КІ) уточнено першочергові об’єкти, визначено об’єкти другого і третього рангу (див. таблицю).
Результати інтерпретації даних показали: із чотирьох
підготовлених до глибокого буріння об’єктів, розташованих на Чингульській сідловині, СЄП рекомендовано постановку параметричного буріння на структурі II рангу Обитічна-1. Через негативний результат на св. 1-Західнобірюча
об’єкти Обитічна-2, Північнобірюча та Східнобірюча залишаються у резерві до результатів параметричного буріння
на св. 1-Обитічна.
Виявлені структури (об’єкти) I рангу потребують постановки детальних сейсморозвідувальних робіт МСГТ
(Морська, Китенська), детальних сейсморозвідувальних
робіт МСГТ та пошукового буріння (Західнобулганацька і
Мисова-1).
Виявлені структури II рангу на основі геолого-геофізичних матеріалів і оцінки за даними ДЗЗ рекомендовано
до параметричного буріння (Літологічна і Південнобердянська), до пошуково-детальних сейсморозвідувальних
досліджень МСГТ (Обручєва-2 і Обручєва-3); до детальних
сейсморозвідувальних робіт МСГТ та пошукового буріння
(Сонячна); до пошуково-детальної сейсморозвідки МСГТ
та параметричного буріння (Білосарайська).
До III рангу віднесено Центральну, Блокову-3, Геофізичну, Ударну, Олімпійську структури, тому вони знаходяться в резерві, рекомендовано здійснити на них деталізаційні роботи і нетрадиційні методи пошуків вуглеводнів,
передусім аерокосмічні та структурно-геоморфологічні
дослідження.
Спеціалісти ДП «Науканафтогаз» [9] провели рейтингову оцінку об’єктів Азовського моря, Прикерченського
та північно-західного шельфу Чорного моря, підготовлених до пошукового буріння. За основу визначення параметрів рейтингового оцінювання у цій публікації було
вибрано три групи коефіцієнтів: пошукові, розвідувальні і економічні. За висновками фахівців [9], підготовлені
структури в межах Азовського шельфу мають найнижчі
рейтингові оцінки, оскільки, зокрема, коефіцієнт успішності та зональний коефіцієнт тут найменші, а продуктивність відкладів крейди, що є перспективними на цих двох
структурах (мається на увазі підготовлені до пошукового
буріння Північнобірюча і Східнобірюча структури – авт.),
у межах українського сектора Азовського шельфу ще не
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Таблиця

1
тектонічні елементи (скорочення): Чинг. с. – Чингульська сідловина, ПАП – Північноазовський прогин, АВ – Азовський вал (Середньоазовське підняття), Тим. ступ. – Тимашівська ступінь, ІКП –
Індоло-Кубанський прогин;
2
нафтогазогеологічні елементи (скорочення): Б-ЗАЗ прогн.н/г/н – Бірючо-Західноазовська зона прогнозного нафтогазонагромадження; ПдСив-Тим. п (г)р – Південносивасько-Тимашівський
перспективний (газоносний) район;
Т-Т-ПнК нгр – Тамансько-Темрюцько-Північнокерченський нафтогазоносний район
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Рейтингова оцінка та рекомендації стосовно нафтогазоперспективних об’єктів (НГПО) – підготовлених і виявлених (перспективних) –
українського сектора Азовського моря з урахуванням матеріалів ДЗЗ [1] із доповненнями станом на 01.01.2012 року
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доведена [9]. У статті [9] ще дві підготовлені до пошукового буріння структури: Обитічна-1 і Обитічна-2 навіть не
розглядалися. Ці категоричні і невтішні висновки ще раз
підтверджують необхідність більш детально і комплексно
підходити до питання підготовки об’єктів до буріння, залучати результати досліджень, отриманих із застосуванням як геолого-геофізичних, так і аерокосмічних методів.
Із усього вищеописаного можна зробити такі висновки.
Невизначеність меж між тектонічними елементами
з півдня на північ в українському секторі Азовського моря,
відсутність фактичного матеріалу по глибокозалягаючих
сейсмічних горизонтах та їх стратиграфічній прив’язці,
з’ясування впливу тектоніки і геофлюїдодинаміки, а отже,
і нафтогазогеологічне районування потребують використання нетрадиційних методів пошуків ВВ та методів ДЗЗ.
Проведено рейтингову оцінку нафтогазоперспективних об’єктів із урахуванням даних, отриманих під час визначення рангу НГПО за структурно-геоморфологічними,
неотектонічними, структурно-геологічними критеріями та
спектрально-яскравісними критеріями. Отримані результати дають можливість визначити рейтинг підготовлених
до глибокого буріння і виявлених сейсморозвідкою (перспективних) структур.
Встановлено значні перспективи нафтогазоносності
акваторій Азовського моря, першочерговими структурами
визначено Морську, Китенську, Західнобулганацьку і Мисову-1; усі чотири у фонді структур на 01.01.2012 р. значаться як виявлені, тобто нижчого рангу. Серед підготовлених
структур лише одна (Обитічна-1) отримала другий ранг.
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НОВИНИ

Переговори щодо постачання
газу з Росії до Китаю

Пакистан планує
імпортувати газ з Ірану

ВАТ «Газпром» і Китайська національна нафтова компанія домовилися до кінця року закінчити переговори щодо
постачання газу до Китаю. Експорт російського газу становитиме 38 млрд м3 на рік. Існують також значні можливості щодо майбутнього постачання зрідженого газу з Росії
до Китаю.
У ВАТ «Газпром» не виключають можливості спорудження газопроводу з російського Алтайського краю до західних регіонів Китаю, яким можна додатково поставляти 32 млрд м3 газу на рік. Розвиток експорту сланцевого
газу зі США спонукає Росію шукати нових споживачів природного газу.

Пакистан продовжує зусилля щодо будівництва газопроводу для постачання газу з Ірану. Питання в тому, чи
зможе Пакистан профінансувати будівництво трубопроводу вартістю 1,5 млрд дол. США. Іран планує профінансувати будівництво 560 миль газопроводу, включаючи 200
миль по своїй території. Пакистанський сегмент становить 500 миль. Постачання газу могло б розпочатися до
кінця 2014 р.
Як відомо, США підтримують альтернативний проект газопроводу – від газових родовищ Туркменістану до
Афганістану, Пакистану та Індії.

Pipeline & Gas Journal / April 2013, p. 14

Pipeline & Gas Journal / April 2013, p. 14
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Деякі питання експлуатаційної
надійності бурильної колони
та її елементів у процесі
будівництва свердловини
УДК 622.24.002.5

У статті розглянуто ефективність функціонування технологічного процесу поглиблення свердловини на основі
ймовірних показників буріння і стану елементів бурильної колони. Приведено результати експериментального буріння
із записом вібрацій, які використані для визначення нормального режиму роботи бурильної колони та її елементів.
В статье рассмотрена эффективность функционирования технологического процесса углубления скважины на
основе возможных показателей бурения и состояния элементов бурильной колонны. Приведены результаты экспериментального бурения с записью вибраций, которые использованы для определения нормального режима работы бурильной колонны и ее элементов.
The paper considers operational efficiency of the well deepening procedure based on the probable drilling performance and the state of
drill string components. The results of the pilot drilling are shown with a record of vibrations, which are used to determine the normal
operating conditions of the drill string and its components.

Серед причин малої довговічності елементів бурильної
колони, особливо породоруйнівного інструменту, можемо виділити специфіку умов буріння нафтових і газових
свердловин. Саме тому елементи бурильної колони повинні
мати велику надійність і оптимальну довговічність. Кожен
зайвий спуск-підйом потребує економічних затрат. Таким
чином, підвищення проходки на долото та збільшення або
збереження механічної швидкості дає можливість знизити
економічні затрати на проводку свердловини. Збільшення
показників роботи долота залежить не тільки від удосконалення конструкції долота, але від зниження твердої фази
у промивальній рідині та підбору її оптимальної густини.
Ймовірність безвідмовної роботи бурильної колони та її
елементів тісно пов’язана з урахуванням міцності під дією
статичних і динамічних навантажень під час взаємодії долота з вибоєм.
Визначальним критерієм технологічної безпеки бурильної колони та її елементів є її надійність під час
проводки свердловини в конкретних геолого-технічних
умовах, що є також одним із основних показників якості
будь-якої конструкції (механічної системи). Саме завдяки

надійності бурильної колони можливе виконання заданих
функцій поглиблення вибою та збереження упродовж будівництва свердловини її експлуатаційних властивостей.
Бурильна колона складається з ряду секцій, які утворюють послідовну механічну систему, виконану з бурильних і обважнених труб, у нижній частині якої закріплено
породоруйнівний елемент, вибійний двигун та опорні
елементи. У верхній частині – ротор і його привід, талева
система (підвіска) та рухомі маси – крюк, вертлюг, рухомі
блоки.
Необхідно зазначити, що проблема надійності бурильної колони та її елементів розглядалася тільки з боку
формування нормативних властивостей її конструкції за
кінцевими експлуатаційними критеріями та кількісної
оцінки таких властивостей за поданими конструктивними і технологічними показниками, у тому числі вихідними показниками буріння. У цьому випадку математичним
апаратом аналізу є статистична теорія імовірності, яка використовує як інформаційну базу ретроспективні відомості про відробку доліт та інших елементів колони у різних
геолого-технічних умовах.

Рис. 1. Осцилограми зміни сили тертя в часі, які відповідають різним значенням  = (P): а – нормальний режим роботи; б – скріплювання першого роду; в – скріплювання другого роду
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Рис. 2. Графік залежності коефіцієнта тертя від нормального навантаження

є сигналом зворотного зв’язку про стан елементів колони
і дає уявлення про те, наскільки режимні параметри, спосіб буріння, умови промивання свердловини забезпечили
потрібні показники надійності. У такій методологічній
постановці надійність елементів бурильної колони є категорією слабокерованою, це стосується й інших трубопровідних систем [1]. Необхідно зазначити, що в подальшому
визначення параметрів надійності буде базуватися на реалізації системного підходу до проблеми, яка буде ґрунтуватися на комплексному вирішенні завдань надійності
елементів бурильної колони та передусім породоруйнівного елемента – долота для підвищення показників буріння
й зниження аварійності.
Для об’єктивної оцінки ефективного функціонування
технологічного процесу поглиблення свердловини, її будівництва служать показники буріння, які забезпечує виконання основних критеріїв надійності процесу:
імовірність отримання показників буріння згідно з
геолого-технологічним нарядом (ГТН) Fk(t);
імовірність виконання завдання по проходці за рейс Fn(t);
затрати на спускопідіймальні операції (СПО) та інші
допоміжні операції відповідно до норм Cдп;
коефіцієнт ефективності за механічною швидкістю:

де гтн, факт – відповідно нормативний і фактичні рівні механічної швидкості для конкретного геологічного розрізу;
коефіцієнт ефективності по проходці на долото:

Рис. 3. Осцилограми зміни динамічної складової верху бурильної
колони під час буріння турбобуром А9Ш (вибій 1200 м, Рос = 150 кН):
а – 0–30 Гц; б – 30–70 Гц; в – 70–ВК Гц

Рис. 4. Графік залежності коефіцієнта тертя від швидкості ковзання

Статистика відробки доліт, розширювачів, різьбових
з’єднань та інших елементів бурильної колони, а також
відмова з інших геолого-технічних причин є основним
джерелом інформації для оцінки надійності елементів бурильної колони в процесі поглиблення вибою. Також вона
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де hгтн, hфакт – відповідно нормативна і фактична проходка
на долото.
Визначення критеріїв Fk(t) і Fn(t) потребує спеціальних
досліджень, які характеризують надійність допоміжних
робіт, пов’язаних із СПО, заміною долота, компонуванням
низу бурильної колони (КНБК) тощо.
Основні поняття, що характеризують надійність технологічного процесу спорудження свердловини і потребують збереження його надійності (надійність за термінами
його будівництва), – це надійність за міцністю і зносом
вузлів та елементів колони; граничний стан елементів колони, при якому значення окремих параметрів процесу
поглиблення вибою знаходяться за межами встановлених
вимог; стан колони і технологічного процесу буріння; відмова процесу буріння, що характеризується порушенням
його працездатності з технологічних причин або у зв’язку з
аварійністю. Усі ці поняття пов’язані з геолого-технічними
умовами буріння.
У процесі буріння змінюються не тільки геометричні
характеристики елементів бурильної колони, а також їх
структура, властивості та напружений стан. Ці зміни можуть носити монотонний або різко виражений характер.
Спочатку це стосується опори шарошкового долота, особливо з кульковими підшипниками. Характер змін в опорах кочення долота значною мірою залежить від роду
тертя, умов механічного навантаження, рецептури проми-
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вальної рідини, складу твердої фази в рідині і властивостей
матеріалу деталей, а також фізико-механічних властивостей порід, які розбурюються.
Якісні й кількісні дослідження відпрацьовування шарошкових доліт у процесі буріння в різних геологічних
умовах дали змогу встановити, що інтенсивність руйнування елементів опор визначається трьома групами факторів: зовнішніми динамічними впливами як із боку динамічно збудженої бурильної колони, так і з боку вибою,
зовнішнім середовищем і властивостями поверхневих
шарів тертя матеріалів. Долото в процесі буріння можна
уявити як сукупність кінематичних пар тертя, на які діють динамічні навантаження. Режим навантаження долота характеризується визначеним спектром навантажень.
Нестаціонарність навантаження долота пов’язана з двома
основними причинами:
ступеневим характером навантаження під час подачі
інструменту і плавністю його реалізації між двома подачами;
різними коливальними процесами бурильного інструменту.
У цьому разі головними факторами, що визначають
перебіг процесу тертя і спрацювання матеріалу в кінематичних парах, є зовнішні кінематичні впливи, нормальні
тиски, швидкість відносного ковзання тощо.
Динамічні впливи на кінематичні пари долота визначаються режимами буріння, а інтенсивність цих впливів, у
свою чергу, компонуванням низу бурильної колони і механічними властивостями розбурюваних порід. Разом із тим
частота обертання долота визначає швидкість ковзання:
збільшення призводить до інтенсивнішого руйнування
поверхонь.
У роботі [2] автори роблять висновок про те, що
сили тертя є не функцією нормального навантаження P,
а функцією процесів, що виникають у разі того чи іншого їх сполучення нормального навантаження P, швидкості ковзання  і вектора параметрів тертя —
C (матеріалів,
умов середовища тощо). У загальному випадку сили тертя
і нормальне навантаження в умовах механічного, теплового і матеріального контакту поверхонь тертя і середовища
зв’язані деяким оператором :
.

(1)

Вищеописане можна сформулювати так: сили тертя
є функцією не осьового навантаження (у верхній її части-

ні – розтягу), а тих процесів, що виникають у разі того чи
іншого сполучення, – швидкості обертання долота під час
буріння вибійним двигуном чи ротора (обертання всієї колони), умов промивання свердловини, геолого-технічних
умов буріння. Усе це впливає на роботу механічної системи бурильної колони. При цьому сили тертя можуть змінюватися в широкому діапазоні – залежно від протікання
провідного процесу. Запишемо залежність для сили тертя
в параметрах буріння свердловини:
,

(2)

де Рос – осьове навантаження на долото; n –—частота обертання долота; Гум – геолого-технічні умови; C – вплив промивальної рідини, її абразивність тощо.
Використаємо модель «слабкої ланки» [3], яка являє
собою систему послідовно з’єднаних елементів (бурильних труб, ОБТ, долота та ін.) У такій моделі у разі відмови
одного елемента (в основному долота) із ладу виходить
увесь ланцюг, що призводить до необхідності підйому колони для заміни долота (процес буріння відсутній). Це дає
можливість розглянути надійність долота окремо, але з
урахуванням впливу динаміки колони на долото. З огляду та те, що долото, як правило, працює в абразивному середовищі, необхідно звернути увагу на вихід з ладу через
абразивний знос його опор кочення. Абразивний знос і
пошкодження – це процес основного руйнування деталей
підшипників і опор, обумовлений абразивним середовищем у зонах тертя.
Наявність абразиву в зоні контакту зумовлює значну
локальну концентрацію навантажень під час пластичних
деформацій. Процес пластичної деформації зростає зі
зменшенням розмірів твердих частинок абразиву, а також
зі збільшенням змінних навантажень. Меншою мірою процес абразивного зносу супроводжується мікрорізанням із
утворенням стружки. Нормальне механічне спрацювання
за тертя кочення залежить від нормального навантаження
і відносного переміщення. Із досягненням певних значень
нормального тиску починають розвиватися пошкодження
від втоми. З подальшим збільшенням навантаження починається зминання з мікроушкодженням поверхні контакту. Слід зазначити, що абразивні частки, які є в промивальній рідині, можуть бути як загостреними, так і у вигляді
заокруглених зерен. Перевага тих або інших залежить від
фізико-механічних властивостей розбурюваних порід, режимів буріння та ступеня очищення вибою.

Рис. 5. Осцилограми зміни сили тертя в часі, отримані за різних швидкостей ковзання  = f(): а – стаціонарна ділянка; б – скріплювання другого
роду; в – скріплювання першого роду
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Рис. 6. Віброграма віброшвидкості динамічної складової верху
бурильної колони під час буріння турбобуром А9Ш (вибій 1200 м,
Рос = 150 кН): а – 0–30 Гц; б – 30–70 Гц; в – 70–ВК Гц

Рис. 7. Кавернометрія і графік рівня віброшвидкості

Рис. 8. Залежність механічної швидкості (1) і рівня вбрацій (2) від
проходки

У нашому випадку теорію тертя [4] недоречно використовувати з таких причин: існують труднощі прямого спостереження дослідження роботи опори; нетривіальність
схеми напружено-деформованого стану та механізмів
руйнування; термодинамічна нерівновага навантажених
об’ємів поверхневих шарів; вплив промивальної рідини,
яка містить абразивну тверду фазу і хімікати; робота долота пов’язана з анізотропією і чергуванням розбурюваних
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порід. Для вирішення питання поведінки коефіцієнта тертя звернемося до результатів дослідів.
У роботі [2] наведено експериментальні дані вивчення
залежності зміни коефіцієнта тертя від нормального навантаження  = (P). Ця залежність має три характерні ділянки: I – стаціонарну, що відповідає нормальному режиму
роботи; II – перехідну; III – із режимом пошкоджуваності.
Нижче приведено осцилограми (рис. 1), отримані в роботі
[2], і графік зміни коефіцієнта тертя (рис. 2). Паралельно, на
рис. 3, приведено осцилограми коливань верху бурильної
колони, записані за допомогою смугових фільтрів у діапазоні частот від 0 до понад 70 Гц.
Нормальний режим визначається стабільним стійким
коефіцієнтом тертя. Теж саме можна сказати про віброшвидкість. Границі нормального режиму роботи визначає
величина критичного тиску Ркр як функція осьового навантаження Рос. Перевищення Ркр призводить до скріплювання та інших патологічних процесів різної інтенсивності
(див. рис. 2, ділянка III). Таким чином відбувається інтенсивне коливання сил тертя (див. рис. 1, в), а також віброшвидкості (див. рис. 3), що призводить до інтенсивного
зносу і як наслідок – до аварійного стану. При цьому зміна
обох осцилограм є закономірною.
Залежність зміни коефіцієнта тертя від швидкості ковзання внутрішніх пар тертя в долоті має також три ділянки (рис. 4): I – патологічну, пов’язану із приробкою долота
(0 <  < ´кр); II – нормального режиму (´кр <  < ´ќр); III –
патологічних процесів, що розвиваються під час скріплювання другого роду ( ≥ ´ќр). Ділянка нормального режиму, яка характеризується стійким значенням коефіцієнта
тертя і допустимим зносом, знаходиться між швидкостями
ковзання ´кр і ´ќр.
У разі нормальної роботи долота коефіцієнт тертя визначають за параметрами тертя, матеріалами та їх технологічною обробкою, розмірами з’єднань, типом і властивістю
змащення. Комплексний вплив цих параметрів призводить до зміни значень функцій  = (P);  = f(). Отже, зі
зміною стану долота змінюється вібростан бурильної колони. Зміна осьового навантаження або частоти обертання
долота зумовлює зміну сил тертя у внутрішніх кінематичних парах долота, що у свою чергу призводить до зміни вібростану бурильної колони.
Для наглядної інтерпретації подібності осцилограм
сили тертя в часі (рис. 5) із швидкостями ковзання, які відповідають залежності  = f(), приводимо віброграми запису відробки тришарошкового долота за одне довбання
(рис. 6).
Очевидно, що представлені осцилограми дуже подібні і можуть бути використані під час контролю буріння
шарошковими долотами, при цьому виникає необхідність
ураховувати залежність віброшвидкості від твердості порід (рис. 7).
Відомо [4], що частотний діапазон сигналу, який вимірюється на поверхні, знаходиться у межах від 0,5 до 500 Гц
і більше. Його можна розділити на чотири піддіапазони:
I – від 0,5 до 30–40 Гц – характеризується хвилеподібністю вибою, поперечними коливаннями елементів бурильної колони, які трансформуються в поздовжні коливання
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вертлюга; II – від 40 до 250–300 Гц – характеризується відносною твердістю порід і зносом озброєння долота; III – від
300 до 500 Гц – характеризує роботу опор кочення; IV –
більше 500 Гц – виникають гідродинамічні шуми, взаємодія елементів колони зі стінками свердловини. Інтервали
частотних піддіапазонів будуть залежати від режимів буріння, вибійних двигунів та типів доліт, які застосовують
у ході буріння.
У ході експериментальних досліджень на бурових Прикарпаття отримано рівні вібрацій і механічної швидкості
проходки. При цьому стало відомо, що за шарошкового
озброєння долота динамічні навантаження від вибою навантажують і деформують передусім елементи опори, чому
сприяє тертя і робота в абразивному середовищі, а це в
свою чергу пов’язано з фізико-механічними властивостями породи, яка розбурюється. Буріння у м’яких породах
супроводжується інтенсивнішим зближенням поверхонь
тертя долота і стінки свердловини, що збільшує сили тертя і спричинює збільшення амплітуди коливань долота на
низьких частотах. Із переходом у твердішу породу амплітуди коливань знижуються зі збільшенням частоти низькочастотних коливань – коефіцієнт тертя зменшується. Цей
висновок зроблено для незмінного компонування низу
бурильної колони і сталих режимів буріння. Залежність
механічної швидкості і рівня вібрацій від проходки представлено на рис. 8. Між наведеними залежностями можемо
помітити кореляційний зв’язок.
За результатами проведених експериментів установлено, що у разі буріння в однорідних породах із застосуван-

ням подібних КНБК та сталих режимах буріння для певної конструкції долота сили тертя за відсутності осьового
люфта шарошок залишаються сталими.
Отже, аналіз зміни віброшвидкості у вищеописаних частотних діапазонах може служити діагностичним
фактором для визначення стану опори долота в процесі
буріння, її ресурсу та надійності в конкретних геологотехнічних умовах. Подальша розробка методики діагностування пов’язана з дослідженням зносу опори долота,
а також впливу не тільки режимних параметрів буріння,
але й динаміки конструкції бурильної колони в конкретних геолого-технічних умовах. Важливу роль у питанні
зносу опори відіграють режим промивання свердловини,
рецептура промивальної рідини, розробка спеціальної
комплексної апаратури.
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НОВИНИ

Газпром дав «зелене світло» заводу ЗПГ у Владивостоці
Керівництво ВАТ «Газпром» схвалило інвестиційну пропозицію щодо спорудження заводу зі зрідження природного газу
неподалік Владивостока. Завод матиме три технологічні лінії, кожна з яких річною потужністю у 5 млн т зрідженого
природного газу. Очікується, що перша черга заводу стане до ладу в 2018 р. Газ надходитиме з морських родовищ Сахаліну,
а також із Якутії та Іркутської області. Покупцями цього газу стануть країни Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Pipeline & Gas Journal / April 2013, p. 4

Нове велике газове родовище в Катарі
Як стало відомо з офіційних джерел Катару, після інтенсивних розвідувальних робіт протягом останніх чотирьох
років, включаючи буріння двох розвідувальних свердловин, у межах блока – 4N відкрито нове газове родовище. Партнерами
катарської компанії Qatar Petroleum виступили компанії Wintershall та Mitsui.
Початкові запаси газу на родовищі оцінюються на рівні 140 млрд м3.
Pipeline & Gas Journal / April 2013, p. 14

У Японії розпочали видобування метану з газогідратних покладів
За повідомленням з Японії, минулого місяця тут почали видобування газу з морських покладів гідратів метану, що,
на думку провідних експертів, може привести до розвитку цього багатообіцяючого джерела енергії. Вважається, що тут
уперше у світі здійснено вилучення газу з морських газогідратів. Експерти оцінюють, що запаси вуглецю в газогідратах
щонайменше удвічі більші, ніж усіх інших викопних палив у сукупності.
Pipeline & Gas Journal / April 2013, p. 14
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Моделювання процесу намивання
гравійної набивки фільтра у свердловині
зі значним кутом відхилення від
вертикалі або горизонтальній
УДК 622.276

Задачу моделювання закручених потоків використовують для розробки алгоритмів оптимізації конструкцій
завихрювачів, призначених для встановлення гравійного фільтра у горизонтальній або похило-скерованій
свердловині. Практична необхідність вивчення процесів гідродинаміки для кільцевих каналів спонукає до використання чисельних розрахунків набору базових моделей із різним ступенем спрощення. У роботі представлено
відповідні моделі та розрахункові дані.
Задача моделирования закрученных потоков применяется для разработки алгоритмов оптимизации конструкции завихрителей, предназначенных для установки гравийного фильтра в горизонтальной или наклонно-направленной скважине. Практическая необходимость изучения процессов гидродинамики для кольцевых каналов ведет
к использованию числовых расчетов набора базовых моделей с разной степенью упрощения. В работе представлены соответствующие модели и расчетные данные.
Swirling flow simulation problem is used to develop algorithms for structural optimization of swirlers designed for installation
of a gravel filter in horizontal or controlled directional wells. The practical need for study of hydrodynamic processes for
circular channels encourages the use of numerical calculations for a set of basic models with a different simplification degree.
The paper presents the relevant models and design data.

Математичне моделювання закручених потоків є одним із найважливіших інструментів досліджень. За його
допомогою у багатьох випадках вдається відтворити детальну картину досліджуваних течій, розрахувати основні
характеристики потоку.
Гідродинаміка в горизонтальному стовбурі свердловини характеризується тим, що вектор швидкості потоку
є перпендикулярним до вектора швидкості осадження
твердих гранул рідинно-гравійної суміші. Відсутність вертикальної складової вектора швидкості потоку обумовлює
осідання твердої фракції на нижню стінку свердловини.
Гранула гравію, осідаючи, переміщатиметься уздовж потоку, на шлях цього переміщення впливатиме час її осадження. Також на це переміщення по стовбуру впливає її
форма, розміри, густина, епюра швидкості горизонтального потоку, в’язкість і густина рідини-носія. Закручування
потоку можна створити не тільки завдяки застосуванню
спеціально призначених для цього пристроїв, що закручують (активні методи), але й шляхом оребрення, профілізації поверхонь, використання гвинтових направляючих, накаток тощо. Виділимо типи закручених потоків у каналах,
що відповідають основним типам завихрювачів. Це:
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затухаючі закручені потоки, які виникають у вільних
каналах за розташованими на вході завихрювачами;
закручені потоки, у яких постійний рівень інтенсивності закручування формується і підтримується за допомогою завихрювачів по всій довжині каналу.
Нами розроблено та захищено патентом [1] конструкцію та технологію встановлення гравійного фільтра з використанням закручування потоку робочої рідини під час
намивання гравійної набивки фільтра.
Розглядаючи процеси гідродинаміки в каналах із завихрювачами всіх типів, можемо констатувати, що термін
«закручений потік» вказує на дві характерні особливості
течії: рух рідини в каналі є одночасно вихровим і циркуляційним (обертально-поступальний), тобто характеризується локальною завихреністю 
ω і великомасштабною поперечною циркуляцією потоку, що обумовлена наявністю
тангенціальної компоненти швидкості, приблизно рівної
втраті швидкості в каналі [2].
Труднощі розв’язання задачі впливу форми завихрювачів на гідродинаміку в циліндричних каналах із використанням усереднення Рейнольдса за часом викликані
відсутністю універсальних моделей для опису тензора тур-
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Рис. 1. Поперечний переріз каналу з завихрювачами (гвинтовими
направляючими)

булентних (рейнольдсових) напружень у каналах складної
конфігурації за наявності в них областей відриву потока,
закрученого руху зі змінною інтенсивністю закручування
та інших ускладнюючих факторів.
Просторове усереднення є одним із способів спрощення постановки задачі та виявлення впливу геометричних факторів на гідродинаміку складних турбулентних течій. І хоча використання просторового усереднення
призводить до наближеного розв’язання задачі на основі
розгляду інтегральних рівнянь, такий підхід дає можливість розробляти методи розрахунків, що дають змогу
врахувати вплив завихрювачів різної геометрії на гідродинаміку в каналах.
Використання усереднення за об’ємом, розміри якого
визначаються характерними масштабами просторових неоднорідностей течій, що пов’язані з особливостями геометрії складних каналів, допомагає перейти до розгляду усередненого континуума як ефективного гомогенізованого
середовища. Зокрема, застосування процедури локального
усереднення за об’ємом для турбулентних потоків і течії
у пористих структурах може призводити до ненульового
значення усередненої швидкості на стінці, тобто до умови ковзання на границі. Тому процедура просторового
усереднення потребує перевизначення граничних умов із
урахуванням збереження інтегральних балансів імпульсу,
маси і введення відповідного опису ефективних коефіцієнтів переносу імпульсу, що пов’язують тертя із розподіленням швидкості усередненої течії.
Постановка задачі математичного моделювання гідродинаміки закручених потоків у каналах із завихрювачами

Рис. 2. Розрахункова схема кільцевого каналу із довільним розташуванням гвинтових направляючих: R1, R2 – внутрішній та зовнішній
радіуси кільцевого каналу; r1, r2 – радіуси, що обмежують область розташування гвинтових направляючих; r = r* – ЛМС – лінія
максимальної швидкості uz = uz max; r = r** – ЛНН – лінія нульового
напруження r = 0

може бути спрощена порівняно з постановкою у вигляді
відомих диференціальних рівнянь, якщо усереднити ці
рівняння за простором із урахуванням характерних особливостей геометрії каналів [3].
Зважаючи на специфіку турбулентних потоків в обтікаючих завихрювачах, зокрема на те, що основні особливості течій містяться в об’ємі кільцевої області r1 ≤ r ≤ r2
(рис. 1), де розташовані спіральні завихрювачі, для проведення процедури усереднення за об’ємом виберемо елементарний об’єм V у вигляді кільцевого шару нескінченно
малої товщини r і ширини z: V = 2rrz, где r, z → 0
(див. рис. 1). Область розташування завихрювачів по радіусу (r1 ≤ r ≤ r2, r2 ≤ R) та форма їх поперечного перерізу
можуть бути довільними.
Чисельні розрахунки течій
Важливою особливістю течії турбулентних закручених потоків рідини в кільцевих каналах є складний
характер впливу інерційних сил не тільки на формування усереднених полів швидкості і тиску в каналі,
але і на характеристики турбулентного пристінкового переносу. Пов’язано це з тим, що, крім просторової
кривизни ліній течіння закрученої течії, що спричиняє до поперечного градієнта тиску, поверхні каналу,
що обмежують область течії, по відношенню до потоку
мають протилежну по знаку кривизну. При цьому локальні неоднорідності сил інерції поблизу поверхонь
призводять, з одного боку, до стабілізації течії і зниження турбулентного переносу біля опуклої поверхні
каналу, а з іншого – до дестабілізації течії і посилення турбулентного переносу увігнутої поверхні. Згідно
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Рис. 3. Ізолінії швидкості у трубі (а – при в’язкості рідини ж = 2 мПа•с,
б – при в’язкості рідини ж = 30 мПа•с)

Рис. 5. Траєкторії руху частинок гравію (а – при в’язкості рідини
ж = 2 мПа•с, б – при в’язкості рідини ж = 30 мПа•с)

Рис. 4. Залежність величини обертової складової швидкості потоку
(Vu) від довжини шляху (L) (ромб – при в’язкості рідини ж = 2 мПа•с,
кружок – при в’язкості рідини ж = 30 мПа•с)

з розрахунковим аналізом, що проводиться, важливо
виділити таке. Наслідком складного впливу нерівномірності розподілу сил інерції і тиску на полі течії під
час закручування потоку в кільцевих каналах є розбіжність ліній максимальної швидкості потоку (ЛМС) і ліній нульової напруги (ЛНН), тобто положення точок, у
яких звертаються в нуль похідна швидкості по радіусу
і напруга тертя, різні. Ці обставини потрібно враховувати для організації обчислювального процесу (рис. 2).
Згідно з цією схемою, передбачається, що область
розташування завихрювачів r1 ≤ r ≤ r2 може бути довільною, а також, у граничних випадках, займати всю ширину каналу або бути відсутньою взагалі, тобто R1 ≤ r1 ≤ R2,
R1 ≤ r2 ≤ R2. При чисельному розв’язанні розрахункових
рівнянь розгляд проводиться в областях між кожною з поверхонь каналу і лінією максимальної швидкості ЛМС або
лінією нульової напруги ЛНН. Область розташування завихрювачів, виділена на рис. 2 крупним штрихуванням,
може бути розташована як по один, так і по обидва боки
ЛМС і ЛНН. При цьому компоненти тензора опору kij, а
отже, і складові сили опору f і fz будуть відмінні від нуля
тільки у середині цієї області при r1 ≤ r ≤ r2 [3].
Використання результатів простіших моделей дає
можливість включати їх в ітераційні процедури для складніших варіаційних кінцево-різницевих методів. Число вуз-

ISSN 0548–1414. Нафтогазова галузь України. 2013. № 1

Рис. 6. Ізолінії швидкості в каналі (а – при в’язкості рідини
ж = 2 мПа•с, б – при в’язкості рідини ж = 30 мПа•с)

лів у сітці (кінцевих елементів) достатньо велике. Далі приведемо результати чисельних розрахунків для описаної
геометрії завихрювачів.
Метою проведення такого розрахунку було моделювання на базі введених рівнянь можливості забезпечення
сталого обертально-поступального руху рідинно-гравійної суміші за допомогою встановлених гвинтових направляючих на зовнішній поверхні труби, концентрично розташованій у середині труби більшого діаметра.
Тривимірну модель було створено за допомогою програмного комплексу SolidWorks. Розрахунок проводили із
застосуванням програмного комплексу Ansys.
Початкові дані для розрахунку
Для виконання чисельного розрахунку було прийнято
параметри гравійно-рідинної суміші, наближені до реальних параметрів. У таблиці наведено параметри рідинногравійної суміші.
Розрахунок проводили для трьох західних гвинтових
направляючих. Довжина труби встановлена у 5 м. Крок
гвинтових направляючих – 0,5 м.
Розрахункова сітка неструктурована, тетраедрична.
Поблизу стінок труби і гвинтових направляючих ви-
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Рис. 7. Залежність величини обертової складової швидкості потоку
(Vu) від довжини шляху (L) при вязкості рідини ж = 2 мПа•с (для каналу з гвинтовими направляючими – ромб, для каналу без гвинтових
направляючих – кружок)

Рис. 8. Траєкторії руху частинок гравію (а – при в’язкості рідини
ж = 2 мПа•с, б – при в’язкості рідини ж = 30 мПа•с)

конано 10 шарів призматичнох комірок для поліпшення масштабування пристінкового шару. Число комірок
розрахункової сітки становить приблизно 3 350 000. За
результатами розрахунку одержано величину втрати
тиску в трубі п’ятиметрової довжини р = 1112 Па – для
в’язкості рідини, ж = 2 мПа·с, р = 1804 Па – для в’язкості
рідини ж = 30 мПа·с.
На рис. 3 представлено лінії течіння рідини при русі
в кільцевому каналі за наявності гвинтових направляючих. Видно, що потік, пройшовши вже 25 % шляху, набуває сталого обертально-поступального руху.
Більш наглядно наявність окружної швидкості потоку як за якістю, так за кількістю проілюстровано на рис.
4 у вигляді графіка, що являє собою залежність величини окружної складової швидкості потоку від довжини
шляху. Слід зазначити, що за більшої в’язкості зростання
величини окружної складової відбувається повільніше.
На рис. 5 показано траєкторії руху гранул гравію у
кільцевому каналі за наявності гвинтових направляючих.
Можна зазначити, що за більшої в’язкості рідини
практично всі гранули знаходяться у зваженому стані,
а за меншої в’язкості частина твердої фракції залишається на нижній стінці зовнішньої труби (обидва варіанти з
гвинтовими направляючими).

Розрахунок у каналі без гвинтових направляючих
Як порівняння можна навести розрахунок із вищеописаними початковими даними, який був виконаний для
кільцевого каналу без гвинтових направляючих. Розрахункова сітка – структурована, гексаедрична. Поблизу стінок труби
і гвинтових направляючих виконано ущільнення сітки для
поліпшення масштабування пристінкового шару. Число комірок розрахункової сітки становить приблизно 350 000.
За результатами розрахунку одержано величину втрати тиску в трубі п’ятиметрової довжини р = 531 Па – для
в’язкості рідини ж = 2 мПа·с, і р = 766 Па – для в’язкості
рідини ж = 30 мПа·с.
На рис. 6 представлено лінії шляху рідини при русі
у кільцевому каналі за наявності гвинтових направляючих. Видно, що процес руху відбувається без окружної
складової.
На рис. 7 приведено порівняння залежності окружної
складової швидкості від довжини шляху. Можна сказати,
що окружна складова в каналі без гвинтових направляючих практично дорівнює нулю.
На рис. 8 показано траєкторії руху гранул гравію у
кільцевому каналі без гвинтових направляючих. Видно,
що за меншої в’язкості рідини гранули гравію практично
відразу починають осідати на дно і далі перекочуються по
дну. За більшої в’язкості осідання гранул відбувається далі
від входу в канал, а також видно, що частина твердої фази
рухається не осідаючи до кінця каналу.
Використовуючи відомі результати із закручених потоків можна зробити висновок, що запропоновані моделі
придатні для чисельних розрахунків потоків у кільцевих
каналах із завихрювачами. Просторове усереднення, урахування стаціонарності, феноменологічні припущення
приводять до набору базових моделей, які можна застосовувати для систем підтримки прийняття рішень із оптимізації конструкцій завихрювачів, що використовують у
нафтогазовій промисловості, зокрема для створення гравійних фільтрів у горизонтальних свердловинах.
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Вплив мастила на вібраційні
характеристики редуктора
верстата-гойдалки
УДК 622.276.53:621.671(047)

Для зменшення втрат потужності на тертя і зниження інтенсивності зносу поверхонь, що труться, а також для запобігання їх заїданню, задиркам, корозії та кращому відведенню теплоти тертьові поверхні деталей повинні мати надійне змащування. Недостатня кількість мастильного матеріалу, його невідповідність
рекомендаціям підприємств-виробників, забруднення спричиняють інтенсивний знос деталей, порушення геометричних розмірів, збільшення зазорів.
Для уменьшения потерь мощности на трение и снижения интенсивности износа трущихся поверхностей, а также для предохранения их от заедания, задир, коррозии и лучшего отвода теплоты трущиеся поверхности деталей должны иметь надежную смазку. Недостаточное количество смазочного материала, его несоответствие
рекомендациям предприятий-производителей, загрязнение вызывают интенсивный износ деталей, нарушение
геометрических размеров, увеличение зазоров.
To reduce power losses due to friction and to reduce the deterioration intensity of surfaces wear, and to prevent jamming,
burrs, corrosion and better heat removal the interacting surfaces of parts shall have proper lubrication. Lack of lubricant,
its nonconformance with the recommendations of manufacturers and pollution cause heavy wear, breach of geometrical
dimensions and increase in clearance.

Значне зношування робочих поверхонь зубів є однією із
основних причин зниження ефективності роботи редукторів
ШСНУ. Тому важливо підібрати та визначити характеристики мастильних матеріалів для редукторів. Із часом якість
мастила погіршується, з’являється конденсат, і тому необхідно оцінити вплив мастильних матеріалів на роботу редукторів.
Неправильний вибір мастильного матеріалу або його невчасна заміна призводять до зміни міжцентрової відстані,
перекосу валів, погіршення умов роботи деталей складальних одиниць та прискореного виходу їх з ладу. Тому потрібно
правильно оцінити вплив мастильних матеріалів на вібраційні характеристики редуктора.
Особливо важливо проаналізувати чинники впливу
якості мастильних матеріалів на процес зношування робочих поверхонь зубів та методи і засоби контролю їх технічного стану в процесі змащування зубчастої передачі редукторів
ШСНУ.
У машинобудуванні для змащування передач широко застосовують картерну систему мащення. Поверхні зубчастих
передач редукторів ШСНУ змащують зануренням у рідку
мастильну ванну. У корпус редуктора заливають оливу таким
чином, щоб вінці коліс були в неї повністю занурені. Під час
їх обертання олива захоплюється зубцями, розбризкується,
потрапляє на внутрішні стінки корпуса та стікає в нижню
його частину. Усередині корпуса утворюється суспензія частинок оливи в повітрі, які вкривають поверхню розташованих у ньому деталей.
Мастильні матеріали служать для зменшення витрат
енергії на тертя, зниження температури деталей рухомого
спряження деталей, очищення від продуктів зносу, захисту
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поверхні деталі від корозії та сприяють підтримці теплового
режиму деталей.
У двох- та трьохступінчастих редукторах із загальною мастильною ванною вибирають мастило з в’язкістю, проміжною
між необхідними для швидкохідного та тихохідного ступенів.
За більш високих швидкостей відцентрова сила скидає
оливу з зубців, і зачеплення працює із недостатнім мащенням. Крім того, значно збільшуються втрати потужності на
перемішування мастила і підвищується його температура.
Вибір змащувального матеріалу базується на досвіді експлуатації машин. Принцип призначення мастила: чим вищий у
зубцях контактний тиск, тим більшу в’язкість повинно мати
мастило; чим вища колова швидкість колеса, тим меншою
повинна бути в’язкість. Необхідну в’язкість і сорт мастила
визначають залежно від контактного напруження і колової
швидкості коліс.
У процесі експлуатації редуктор ШСНУ постійно зазнає
впливу зовнішнього середовища. Важливою фізико-хімічною властивістю оливи є її здатність до окислення. Мінеральні оливи в звичайних атмосферних умовах зберігають свої
властивості протягом досить тривалого часу. У період експлуатації та в результаті нагрівання оливи, а також її взаємодії з повітрям змінюються її фізико-хімічні й експлуатаційні
властивості. Це виявляється в утворенні під час окислення
нових продуктів: кислот, смол асфальтенів, карбенів і карбоїдів, які здебільшого є причиною появи ускладнень під час
роботи важконавантажених передач і вузлів тертя, а також
виникнення лакових плівок на поверхнях тертя, випадання
осаду. Інколи оливи, які використовують для змащування
зубчастих передач, внаслідок окислення стають майже повністю твердими [1–7].
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В’язкість мастильних матеріалів є найбільш суттєвим показником, який визначає можливість їх проходження по каналах і малих зазорах вузлів тертя.
Наявність вологи в мастильному матеріалі істотно впливає на якість змащування деталей редуктора, що призводить
до інтенсифікації їх зношування. Залежно від кількості вологи характер зношування змінюється. Якщо вміст води в
оливі становить усього 5 %, то продукт зношування темного
сіро-коричневого кольору та малих розмірів, він містить дуже
мало металевих частинок. За умови вологості 50 % (мономолекулярний шар води покриває поверхню) утворюється сірий
металевий порох. До 50 % вологості – частинки зношування в
основному складаються із оксидів, більше 50 % – в основному
з металу. На інтенсивність зношування суттєво впливає плівка, яка формується на поверхні тертя.
Протягом місяця в Бориславській ЦБВО було проведено
огляд обладнання, яке надійшло в ремонт, зокрема визначено
кількість оливи в картері та його якість. У кожній одиниці обладнання в картері рівень оливи був суттєво занижений, крім
неї, там знаходилася значна кількість води та мастила невідомого походження (рис. 1). Дані дослідження представлено в
табл. 1.
Таблиця 1

Вміст води у відпрацьованому маслі
Дійсний об’єм відпрацьованого масла
вміст масла, л
вміст води, л

Перелік
обладнання

Об’єм
картера, л

Редуктор
Ц2НШ-750
Редуктор
Ц2НШ-750
Редуктор
Ц2НШ-315
Редуктор
Ц2НШ-450
Редуктор
РН-650

135

85

20

135

42

12

37,8

15

8

109

30

15

63

22

4

Наявність у мастильному матеріалі води майже завжди
негативно впливає на роботу вузла тертя, оскільки вона спричиняє корозію металевих поверхонь. Після зупинки редуктора і охолодження нагрітих деталей вода конденсується на
стінках картера і деталях. Висока вологість і проникнення
води в картер значно посилює інтенсивність корозії. Отже,
у цьому випадку мастильні матеріали повинні мати високі
деемульгуючі властивості, зокрема здатність забезпечувати
швидке відстоювання води і запобігати утворенню стійких
водо-масляних емульсій.
Нівелювати вплив води на зношування зубчастої передачі можна завдяки використанню м’яких металів як добавки
до оливи.
Корозійна агресивність оливи залежить від наявності в ній не тільки води, але й кислот, присадок, які містять у
своєму складі хімічно-активні речовини, агресивні по відношенню до металів. Низькомолекулярні кислоти реагують
із металом вже при звичайній температурі, тоді як високомолекулярні кислоти вступають у реакцію за наявності в оливі
води і кисню через гідрат окису. Властивість оливи захищати
деталі від корозії за наявності води та кисню може бути по-

кращена завдяки застосуванню присадок.
Технічне обслуговування редукторів полягає в основному в систематичному дотриманні термінів змащування вузлів і в своєчасній заміні відпрацьованої оливи. Також до технічного обслуговування належить усунення нещільностей у
системі змащування.
Різного роду чинники впливають на строк служби редукторів ШСНУ. Тому потрібно шукати нові підходи щодо
підвищення їх довговічності. Збільшення навантаження або
контактного тиску призводить до збільшення тепловиділення в зоні контакту і відповідно збільшує ймовірність спрацювання зубчастої пари. Зростання навантаження без додаткового тепловідведення призводить до збільшення поверхневої
температури, зменшення в’язкості оливи на вході в контакт та
збільшення коефіцієнта тертя, внаслідок чого відбуваються
різного роду спрацювання.
Вібрація, яка виникає внаслідок похибки виготовлення і
збирання, має значний вплив на несучу здатність гідродинамічної масляної плівки.
Основним показником, що характеризує властивість
оливи до створення масляної плівки з високою несучою здатністю, яка запобігає і зменшує спрацювання поверхонь, є її
в’язкість. В’язкість масла залежить від різних факторів, перш
за все від температури, тобто в’язкість зменшується зі збільшенням температури. Встановлено, що в однакових умовах
експлуатації більш в’язкі масла порівняно з менш в’язкими
утворюють товщу масляну плівку й одночасно підвищують її
несучу здатність, а отже, – зменшується спрацювання. Крім
цього, здатність масла попереджувати або зменшувати спрацювання залежить від типу плівки, яка виникає на поверхнях
тертя через застосування поверхнево-активного або неактивного масла.
Дослідження свідчать про те, що зменшенням шорсткості
робочих поверхонь зубів коліс можна значно знизити максимальну миттєву температуру в зоні контакту зубів. Ймовірно, є якась оптимальна шорсткість поверхонь, яка забезпечує
найбільшу несучу здатність передачі. Крім цього, значення
має товщина масляної плівки і сумарна висота мікронерівностей спряжених поверхонь зубчастої передачі.
Важливою фізико-хімічною властивістю оливи є її здатність до окислення. Мінеральні оливи в звичайних атмосферних умовах зберігають свої властивості протягом досить тривалого часу. Але під час експлуатації в результаті
нагрівання, а також взаємодії оливи з повітрям за наявності
кристалічно-активних компонентів при високій температурі
вона змінює свої фізико-хімічні й експлуатаційні властивості.
Під час окислення з’являються нові продукти: кислоти, смоли асфальтенів, карбенів і карбоїдів, які здебільшого стають
причиною ускладнень під час роботи важконавантажених
передач і вузлів тертя, а також виникнення лакових плівок на
поверхнях тертя, випадання осаду.
Властивості оливи та її в’язкість суттєво впливають на
максимальну миттєву температуру на поверхні зубчастих коліс. Оскільки спалахи температури на поверхні зуба високі в
початковій і кінцевій точках контакту, де швидкість ковзання
найбільша, то можливі кромкові удари, які приводять до розсікання масляної плівки.
На появу різного роду спрацювання впливають спосіб
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і кількість подачі оливи в контакт. Оскільки для редукторів
ШСНУ характерне спрацювання в момент пуску, під навантаженням це є особливо актуальним. Необхідно утримувати
тонку масляну плівку на поверхні тертя, надмірну оливу потрібно видаляти із зони тертя до входу в контакт, в іншому
разі збільшуються витрати енергії на вичавлювання і розбризкування оливи з поверхонь тертя. Ідеальним є змащування, коли струмінь оливи подається в зону виходу зубів із
зачеплення. При цьому відбувається швидке відведення оливою тепла, вона скидається в картер, а до моменту зачеплення
зубів на їх поверхнях залишається тонка ефективна масляна
плівка.
Визначення рівнів вібрацій редуктора залежно від якості
оливи в картері редуктора та у момент пуску під навантаженням було проведено на дослідній стендовій установці, що являє собою масштабовану модель ШСНУ із редуктором типу
Ц2НШ-750Б. Модель має електродвигун потужністю 2,2 кВт
із номінальною швидкістю обертання 1420 об./хв, дві клинопасові передачі з загальним передаточним числом 5,53, редуктор із передаточним числом 37,1. Навантаження на головку балансира подається за допомогою пружини завдовжки
600 мм діаметром 45 мм. Вібраційний сигнал вимірювали на
корпусі редуктора біля підшипника вихідного вала за допомогою інформаційно-вимірювальної системи, у складі якої
п’єзоелектричний перетворювач, підсилювач, автономне
джерело живлення та ноутбук. Обробку сигналів здійснювали в середовищі Mathcad.
Для дослідження використовували чисту та відпрацьовану оливу І-40. Відпрацьовану оливу злито з картера редуктора ШСНУ, який відпрацював 5000 год. На рис. 2 та 3 наведено
частотні спектри залежно від якості оливи в картері редуктора.
Порівняння рис. 2 та 3 свідчить про те, що якість оливи
суттєво впливає на спектри вібраційного сигналу. В низькочастотній частині спектра вплив проявляється головним
чином на перших кількох гармоніках частот зубозачеплення.
Зокрема, найбільш суттєвим є зростання амплітуди спектральної складової вібраційного сигналу на подвійній другій
частоті зубозачеплення (табл. 2).
Таблиця 2

Значення амплітуди вібрації на гармоніках частоти
зубозачеплення швидкохідного вала у разі використання
оливи І-40 різної якості
Частота зубозачеплення та її
гармоніки
Fz1
Fz1*2
Fz1*3
Fz1*4

Амплітуда, відн. од.
олива І-40
олива І-40
(чиста)
(відпрацьована)
5
4,7
40
69
50
71
107
164

Зростання
амплітуди, %
–
72,5
42
53,3

Крім того, суттєвим є зростання рівня вібрації практично на всіх частотах від 500 до 2000 Гц (табл. 3). Більш
високі частоти не брали до уваги в зв’язку з низькою чутливістю давача у високочастотному діапазоні (в отриманих спектрах рівень вібрації на частотах більших 3000 Гц
є практично нульовим, а в діапазоні 2000...3000 Гц різниця
спектрів, враховуючи похибку, є несуттєвою).
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Таблиця 3

Значення амплітуди вібрації в діапазонах середніх та високих
частот у разі використання оливи І-40 різної якості
Частотний
діапазон, Гц
350...450
500...700
700...1000
1000...1200
1200...1350
1350...1450
1450...1700
1700...1780

Середнє значення рівня вібрації в частотному діапазоні, відн. од.
олива І-40
олива І-40 (чиста)
(відпрацьована)
20,9
33,8
39,1
72,9
42,6
115,2
20,6
92,7
36
254,8
31,1
154,5
75,8
167,8
88,7
100,1

Зростання рівня
вібрації, %
61,4
86,6
170
351
608
395
121
12,8

Рис. 1. Редуктор із наявністю в картері води та мастила

Значення амплітуди в табл. 2 та 3 наведено у відносних одиницях – відліках аналого-цифрового перетворювача звукової плати, яку використовували в дослідженнях.
Істотне збільшення рівня вібрації спостерігається в
діапазоні 1000...1700 Гц, що відповідає вібраціям, зумовленим процесами тертя між елементами конструкції редуктора. Це пояснюється тим, що у відпрацьованій оливі,
як правило, наявна велика кількість механічних домішок,
що утворюються внаслідок руйнування матеріалу вузлів редуктора в процесі зношування. Наявність домішок
спричиняє підвищення тертя і відповідно збільшення
рівня вібрації.
Отже, погіршення якості оливи в процесі зношування
редуктора призводить до посилення вібрації. Це в свою
чергу може пришвидшувати процес зношування і зменшувати час безвідмовної роботи редуктора. Тому вчасна
заміна оливи є важливим чинником підвищення надійності редукторів ШГНУ.
Під час заміни масла необхідно врахувати, щоб характеристики масла, яке заливають в картер редуктора, були
однакові або дещо кращі, ніж за даними паспорта редуктора.
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Рис. 2. Частотні спектри в процесі змащування зубчастої передачі
чистою оливою І-40: на низьких частотах (а), на середніх і високих
частотах (б)

Рис. 3. Частотні спектри в процесі змащування зубчастої передачі
відпрацьованою оливою І-40: на низьких частотах (а), на середніх і
високих частотах (б)

Сучасне промислове обладнання повинно бути так
спроектоване, щоб забезпечити малі матеріало- й енерговитрати під час їх виготовлення, а також великий ресурс
і надійність за мінімальних експлуатаційних витрат і технічного обслуговування. Повна реалізація техніко-економічного потенціалу, закладеного в обладнання, можлива
тільки у разі використання для пар тертя змащування
високоякісними мастильними матеріалами, які повністю
відповідають експлуатаційним умовам їх застосування.
Сучасні мастильні матеріали здатні витримувати високі механічні і термічні навантаження, забезпечувати
зниження енергоспоживання і захист від зносу, корозії та
утворення відкладень, що порушують нормальну роботу
обладнання. Високих експлуатаційних властивостей мастильних матеріалів досягнуто їх легуванням спеціальними присадками різної функціональної дії.
Широкий асортимент мастильних матеріалів, розроблених із урахуванням потреб споживачів такого роду
продукції, зокрема машинобудівників, а також із дотриманням вимог чинних нормативних документів, відповідає специфіці завдань змащування виробів машинобудування.
Сьогодні формування вимог до мастильних матеріалів ґрунтується на широковідомих і практично застосовуваних класифікаціях і специфікаціях, у яких
найважливіші характеристики мастильних матеріалів
задані у вигляді результатів випробувань за відомим (у
більшості випадків стандартизованим) методом. Це дає
змогу всім зацікавленим сторонам (виготовлювачам мастильних матеріалів, машинобудівникам, споживачам їх
продукції) обмінюватися достатньо повною інформацією
про властивості мастильних матеріалів та доцільно їх використовувати.
Із усього вищезазначеного можна зробити такі висновки.
Із розвитком техніки питання підвищення довговічності й надійності машин набувають все більшого значення, тому вивчення причин руйнування деталей в експлуатації та розроблення методів підвищення довговічності
машин є актуальним задачею.

У результаті підвищення довговічності деталей машин скорочуються витрати запасних частин і матеріалів
на їх виготовлення, зменшується кількість працюючих
і трудомісткість під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту.
Складні умови експлуатації сучасних машин різко посилили вимоги до змащувальних матеріалів.
Погіршення якості оливи в процесі зношування редуктора призводить до підвищення рівня вібрації. Це
в свою чергу може пришвидшувати процес зношування
і зменшувати час безвідмовної роботи редуктора. Тому
вчасна заміна оливи є важливим фактором підвищення
надійності редукторів ШГНУ.
Одним із актуальних завдань сучасного машинобудування є раціональне застосування мастил, що в багатьох випадках визначає працездатність і довговічність
машин.
Під час проведення мастильно-заправних робіт необхідно суворо дотримуватися термінів виконання, застосовувати рекомендовані заводом-виробником сорти мастил.
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Взаємодія силікатних порід із глинокислотними
розчинами в термобаричних умовах пласта.
Ч. І. Вплив тиску на розчинність породи
УДК 622.276

Розглянуто особливості розчинення кожної зі складових оксидів (кремнію, алюмінію, заліза, кальцію і магнію)
бентонітового глинопорошку глинокислотним розчином із підвищенням тиску. Встановлено, що залежність розчинення зразка глинистого мінералу кислотами від тиску є складовою сумою розчинності кожного з оксидів металу. При цьому розчинення оксидів кремнію і алюмінію з підвищенням тиску зростає, а інших оксидів, навпаки,
знижується.
Рассмотрены особенности растворения каждой из составляющих оксидов (кремния, алюминия, железа, кальция
и магния) бентонитового глинопорошка глинокислотным раствором с повышением давления. Установлено, что
зависимость растворения образца глинистого минерала кислотами от давления является составляющей суммой
растворимости каждого из оксидов металла. При этом растворение оксидов кремния и алюминия с повышением
давления возрастает, а других оксидов, наоборот, снижается.
The paper examines dissolution properties of each component of oxides (silicon, aluminum, iron, calcium and magnesium) of
Alta-Mud by acid-cut clay mud with increasing pressure. Dissolution of clay mineral sample by acids depending on pressure
is an amount of dissolution of each metal oxide. In this case, dissolution of silicon and aluminum oxides with raising pressure
increases and concerning other oxides it decreases.

Для отримання максимального технологічного ефекту від використання глинокислотних розчинів (ГКР) на
основі хлористоводневої та фтористоводневої кислот
під час діяння на теригенні породи необхідно враховувати механізм взаємодії суміші кислот зі складовими
компонентами породи. Під час проектування технології
глинокислотного діяння потрібно враховувати ступінь
розчинення породи ГКР, що залежить від температури
та тиску, і можливість утворення водонерозчинних продуктів гетерогенної реакції, від наявності яких у поровому просторі залежить зростання проникності продуктивного пласта.
Недостатньо вивченим на сьогодні є вплив тиску під
час взаємодії кислотного розчину з силікатною породою.
Якщо реакція нейтралізації кислоти проходить без виділення газоподібних вуглекислого газу (СО2) та фториду
кремнію (SiF4), то тиск практично не впливає на швидкість реакції. Якщо ж реакція проходить із виділенням
газоподібних продуктів, то збільшення тиску призводить до сповільнення реакції. Наприклад, час напіврозпаду (зменшення концентрації кислоти вдвоє) соляної
кислоти за взаємодії з карбонатом кальцію (мармуром)
збільшується у 8–9 разів при тиску 5–9 МПа і температурах, менших за 37 °С, порівняно з атмосферними умовами [1].
Пропоноване дослідження є продовженням робіт
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щодо вивчення механізму взаємодії ГКР (10 % НС1+1 %
HF) із силікатними породами Прикарпаття (подрібненими глинисто-карбонатними пісковиками та городищенським глинопорошком) при атмосферному тиску і
залежно від температури в діапазоні 40–80 °С. Вказані
дослідження було проведено за атмосферного тиску та
температури, більшої за критичну, при якій виділяються газоподібні продукти реакції. Зазначені умови не відповідають умовам взаємодії ГКР із пластом під час глинокислотного діяння (ГКД), при яких пластовий тиск є
значно більшим за атмо сферний [2]. Тому для розуміння
процесу взаємодії силікатних порід із ГКР та вивчення
особливостей гетерогенної реакції необхідно проводити
експерименти з перемішуванням фаз за одночасної дії
тиску і температури, тобто в термобаричних умовах, наближених до пластових.
Дослідження провадили шляхом одночасного впливу температури і тиску на розчинення взірців силікатних порід і визначали порядок винесення з них оксидів
металів. Взаємодію різних кислотних розчинів (10 %
розчин НС1, 3 % розчин HF, ГКР на основі суміші 10 %
НС1 та 1 % HF) із городищенським бентонітовим глинопорошком вивчали в автоклаві при температурах 40 і 80
°С та тиску 5, 10 і 15 МПа [3]. Для розчинення використовували бентонітовий глинопорошок із городищенського кар’єру, що містить 0,667 г SiO2 , 0,124 г Al 2O3, 0,056
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Рис. 1. Вплив тиску на витрату кислоти під час розчинення городищенського глинопорошку соляною або фтористоводневою кислотою: 1 – 10 % HCl; 2 – 3 % HF

г Fe2O3, 0,014 г CaO та 0,012 г MgO в одному грамі наважки. Використання городищенського глинопорошку
дає змогу застосувати для порівняння попередньо отримані результати досліджень [2]. Площа поверхні глинопорошку, визначена методом седиментаційного аналізу,
становить 0,08 м 2/г. Отже, відношення об’єму кислоти
до зовнішньої поверхні породи знаходиться в межах від
20 до 310·10 -4 см 3/см 2 , що відповідає відношенню об’єму
кислотного розчину до поверхні циліндричного каналу
з радіусом 40–620 мкм. Описана методика проведення
досліджень забезпечила створення умов перебігу реакції розчинення, подібних до пластових. Аналіз хімічного складу глинопорошку та нерозчиненого залишку
проводили згідно зі стандартною методикою аналізу силікатних порід [4, 5]. Визначення загальної кислотності
початкового фільтрату кислотного розчину здійснюють
за методикою [6], що передбачає визначення вільної кислоти за наявності солей алюмінію та заліза.
Привибійну зону пласта від стовбура свердловини до
фронту руху активної кислоти в поровому середовищі
під час кислотного діяння можна розділити на дві великі
зони. Перша – це зона надлишку кислоти над породою,
що характеризується високою залишковою кислотністю
розчину (від 99 % на вході в перфораційні отвори до 10 %
на певній віддалі від стовбура свердловини). Друга – це
зона надлишку породи над кислотою, що характеризуєть-

Рис. 2. Залежність розчинності городищенського глинопорошку від
тиску при температурі 40 °С – криві 2, 4, при 80 °С – криві 1, 3; при
часі витримування 15 хв та надлишку: 1, 2 – кислоти; 3, 4 – породи

ся або незначною кислотністю розчину (до 10 %), або повною нейтралізацією кислотного розчину та можливістю
випадіння осаду малорозчинних і нерозчинних продуктів реакції. Вказана зона знаходиться ближче до фронту
руху активної кислоти. Тому експериментальні дослідження розчинності породи необхідно проводити як для
умов надлишку кислоти над породою, так і надлишку породи над кислотою. Відношення об’єму кислоти до маси
глинопорошку вибирали таким чином, щоби змоделювати зазначені протилежні умови: надлишок кислоти створювали за співвідношення 2 г породи на 50 см3 кислотного розчину, а надлишок породи – співвідношення 10 см3
ГКР на 5,5 г породи. Час витримування кислотних розчинів для вивчення розчинності породи становив 15 хв.
Це пов’язано з таким. Раніше встановлено, що нейтралізація глинокислотного розчину в поровому середовищі
відбувається протягом перших хвилин його нагнітання,
що забезпечує розчинення 85 % розчинних компонентів
силікатного мінералу протягом 15 хв [7]. Відповідно, показник витримування (15 хв) є достатньо інформативним
та визначальним для розуміння механізму взаємодії кислотного розчину з компонентами породи в початковий
період нагнітання кислоти в пласт.
Розчинність бентонітового глинопорошку з городищенського кар’єру при різних тисках вивчали як в
окремих розчинах хлористоводневої та фтористоводне-
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Рис. 3. Залежність розчинності оксиду кремнію з городищенського глинопорошку від тиску та температури: при 40 °С – криві 2, 3, при 80 °С – криві
1, 4; при часі витримування 15 хв та надлишку: 1, 2 – кислоти; 3, 4 – породи

вої кислот, так і в глинокислотній суміші. Розчинність
глинопорошку в 10 % розчині НС1 або 3 % розчині HF
визначали при температурі 80 °С і під час витримування протягом 30 хв за співвідношення наважки до об’єму
кислоти як 1 г до 50 см 3 (умова надлишку кислоти над
породою). Отримані результати наведено на рис. 1. Вони
свідчать про те, що збільшення тиску до 10 МПа спричиняє зростання використання фтористоводневої кислоти приблизно на 20 % та сповільнення ступеня нейтралізації соляної кислоти на 30 %. У результаті цього
розчинність бентоніту зменшується з 10,7 до 7,7 % під
час використання тільки соляної кислоти. У випадку з
фтористоводневою кислотою розчинність бентоніту зі
зростанням тиску до 10 МПа збільшується з 56 до 75 %.
При цьому найбільший вплив тиску спостерігається в
інтервалі від 0,1 до 1 МПа, а подальше його підвищення
практично не впливає на зміну витрати однієї чи іншої
кислоти.
Вивчення процесу розчинення городищенського
бентонітового глинопорошку в суміші соляної та фтористоводневої кислот в різних умовах (температура 40
та 80 °С, надлишок кислоти чи породи) показує, що зростання тиску з 0,1 до 15 МПа у разі короткочасного витримування (0,25 год) практично не впливає на розчинність взірця – вона стабілізується на певному рівні (рис.
2). Отримані результати свідчать про те, що досліджен-
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ня розчинної здатності бентонітових глин у різних кислотних розчинах для спрощення методики досліджень
можна проводити при атмосферному тиску, оскільки
максимальне відхилення від істинного значення при заданому тиску на цьому матеріалі не перевищує 10 % (що
знаходиться у межах похибки досліду). На інші взірці
силікатних порід, для яких можливий значний вплив
тиску на розчинну здатність, зазначений виняток не поширюється (для кожного конкретного мінералу необхідно провести відповідні дослідження).
Кількість отриманих результатів є недостатньою для
визначення впливу тиску на розчинну здатність кислотних розчинів для силікатних матеріалів. Такі чинники,
як зростання температури, тривалість витримування
та співвідношення об’єму кислоти до поверхні породи,
забезпечують зростання більшою чи меншою мірою
розчинності глинопорошку в суміші соляної та фтористоводневої кислот. Найбільш впливовими чинниками щодо зростання швидкості розчинення є співвідношення об’єму кислоти до поверхні породи та зростання
температури. Встановлено, що маса розчиненої породи
на один грам її початкової маси проби за 15 хв взаємодії при надлишку кислоти (криві 1, 2, рис. 2), порівняно з надлишком породи (криві 3, 4, рис. 2), збільшується
утричі (від 0,1–0,12 г/г до 0,34–0,36 г/г). Відповідно, збільшення температури з 40 до 80 °С меншою мірою, але також забезпечує зростання розчинності глинопорошку в
кислотній суміші.
Визначальним для розуміння механізму впливу
тиску на швидкість розчинення силікатних порід є розчинність базових оксидів, які становлять основу бентонітового глинопорошку (рис. 3–7). Попередніми дослідженнями виявлено, що у разі надлишку породи за 15 хв
витримування при температурі 80 °С та атмосферному
тиску найбільші показники розчинення у оксиду кальцію (64 % від вмісту в пробі глинопорошку), оксиду магнію (60 %) та оксиду заліза (62 %). Оксид алюмінію при
цьому виноситься на 30 %, а оксид кремнію взагалі не
розчиняється. Збільшення тиску з 0,1 до 15 МПа спричиняє до часткового (на 5–10 %) зниження винесення оксидів кальцію, магнію та заліза й до зростання на 2–3 %
винесення оксиду кремнію у разі надлишку породи і на
5–15 % при надлишку кислоти (рис. 3) та оксиду алюмінію на 3–15 % від їх вмісту у пісковику (рис. 4). Таке
зростання кількості розчинених оксидів Al 2O3 та SiO2
пов’язано з покращенням умов проникнення обох кислот (але передусім фтористоводневої, що випливає з рис.
1) до центра кремнистих тетраедрів, де переважно розміщені іони кремнію та алюмінію. Зниження температури
взаємодії з 80 до 40 °С спричиняє до зменшення кількості всіх винесених оксидів на 5–10 %.
У разі надлишку породи процес розчинення оксиду
алюмінію зі збільшенням тиску має тенденцію до зростання (рис. 4), що інтенсифікується зі збільшенням температури. У цих же умовах під час розчинення оксиду
заліза зі збільшенням тиску, навпаки, спостерігається
тенденція до зниження (рис. 5), а збільшення температури забезпечує зростання розчинності оксиду. У разі
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Рис. 4. Залежність розчинності оксиду алюмінію з городищенського глинопорошку від тиску та температури: при 40 °С криві – 2, 4, при 80 °С – криві
1, 3; при часі витримування 15 хв та надлишку: 1, 2 – кислоти; 3, 4 – породи

Рис. 5. Залежність розчинності оксиду заліза з городищенського глинопорошку від тиску та температури: при 40 °С криві – 2, 4, при 80 °С – криві 1,
3; при часі витримування 15 хв та надлишку: 1, 2 – кислоти; 3, 4 – породи

надлишку породи розчинення оксиду кальцію (рис. 6) та
оксиду магнію (рис. 7) зі збільшенням тиску має тенденцію до зниження, а збільшення температури забезпечує
зростання розчинності оксидів.
Надлишок кислоти (умови, що створюються за
фронтом руху перших порцій кислоти і характерні для
більшості глинокислотного розчину) сприяє більш повному винесенню досліджених оксидів, особливо оксиду
кремнію. Для оксиду кремнію таке зростання становить
7–10 разів, а для інших оксидів − тільки 1,5–2 рази порівняно з показниками, характерними для умови надлишку
породи над кислотою. При цьому також необхідно враховувати, що в умовах надлишку кислоти за короткий
час (15 хв) взаємодії розчиняються практично всі оксиди дво- та тривалентних металів і частково оксиди кремнію, що входять до складу силікатного мінералу (оксиди
кремнію у вигляді кварцу кислотній дії взагалі не піддаються). Збільшення тиску з 0,1 до 15 МПа спричиняє
часткове (на 5–15 %) зниження винесення оксидів кальцію, магнію та алюмінію, незначну зміну кількості оксиду
заліза та зростання винесення оксиду кремнію на 5–15 %
від їх вмісту в породі. Тобто зростання тиску в умовах
надлишку кислоти спрацьовує як чинник зниження розчинності більшості оксидів силікатних мінералів. У разі
надлишку кислоти процес розчинення оксиду алюмінію
зі збільшенням тиску має тенденцію до зростання (рис.

4). Надлишок кислоти під час розчинення оксиду заліза
зі збільшенням тиску має тенденцію до зниження (рис.
5), окрім випадку короткочасного витримування розчину з породою при температурі 40 °С. У разі надлишку
кислоти розчинення оксиду кальцію (рис. 6) та оксиду
магнію (рис. 7) зі збільшенням тиску має тенденцію до
зниження. Оскільки основну частку під час розчинення
бентоніту становлять оксиди алюмінію та заліза і меншою мірою оксиди кальцію та магнію, то зі збільшенням
тиску спостерігається або зниження розчинності взірця
глинопорошку, або стабілізація розчинності на певному
рівні (тобто збільшення розчинності оксиду кремнію не
компенсує зменшення розчинності більшості базових
оксидів глинопорошку).
Проведені дослідження розчинності городищенського бентонітового глинопорошку в суміші 10 % соляної та 1 % фтористоводневої кислот за підвищених
тисків свідчать про те, що збільшення тиску взаємодії з
атмо сферного до 15 МПа призводить або до зниження
розчинності взірця глинопорошку, або до стабілізації
розчинності на певному рівні у разі використання 10 %
розчину соляної кислоти чи глинокислотного розчину на
основі суміші 10 % HCl та 1 % HF. У разі самостійного використання 3 % розчину HF зі збільшенням тиску, навпаки, спостерігається зростання розчинності бентонітового глинопорошку. Такий складний характер залежності
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Рис. 6. Залежність розчинності оксиду кальцію з городищенського глинопорошку від тиску та температури: при 40 °С – криві 1, 4, при 80 °С – криві
2, 3; при часі витримування 15 хв та надлишку: 1, 2 – кислоти; 3, 4 – породи

Рис. 7. Залежність розчинності оксиду магнію з городищенського глинопорошку від тиску та температури: при 40 °С – криві 2, 4, при 80 °С – криві
1, 3; при часі витримування 15 хв та надлишку: 1, 2 –кислоти; 3, 4 – породи

розчинності силікатних порід та мінералів кислотами
від тиску взаємодії можна пояснити тільки залежністю
від кількісного складу карбонатних та силікатних компонентів в теригенній породі. При цьому зі збільшенням
тиску взаємодії оксиди кремнію та алюмінію забезпечують збільшення розчинності взірців теригенних порід,
а оксиди заліза, кальцію та магнію – навпаки, зниження
розчинності взірців.
Таким чином, під час взаємодії будь-якого взірця
силікатного мінералу з кислотним розчином різного складу його розчинність є сумою розчинності всіх
базових оксидів металів цього взірця. Відповідно, залежність загального показника розчинності від різних
чинників буде залежати від їх впливу на розчинність
кожного конкретного оксиду та його частки в загальній кількості розчиненого матеріалу. Цей механізм
взаємодії можуть пояснити раніше отримані результати щодо впливу тиску на розчинність різних взірців
порід. Так, якщо самостійно використовувати соляну
кислоту, то розчиняються переважно карбонатні компоненти і частково оксиди заліза та алюмінію. У зв’язку
з розчиненням трьох із чотирьох оксидів зі сповільненим характером зі зростанням тиску для загальної розчинності бентонітового глинопорошку спостерігається
зниження ступеня нейтралізації соляної кислоти на
30 %. Зі збільшенням частки карбонатних компонентів

у породі (наприклад, у карбонатному пісковику до 15 %)
швидкість розчинення сповільнюється у 1,5–2 рази [3].
У разі самостійного використання фтористоводневої
кислоти переважає розчинення оксидів кремнію, заліза та алюмінію. У зв’язку з розчиненням двох із трьох
базових оксидів із прискореним характером зі збільшенням тиску для загальної розчинності бентонітового
глинопорошку спостерігається зростання ступеня нейтралізації HF на 20 %.
Якщо використовувати ГКР, то можемо спостерігати розчинення всіх п’яти оксидів бентонітового глинопорошку, тому загальну розчинність взірця визначаємо
як їх суму. Оскільки загальна розчинність бентоніту зі
зростанням тиску зменшується, то це свідчить про те,
що розчинність оксидів заліза, кальцію та магнію переважає розчинність оксидів кремнію та алюмінію. Відповідно, загальна розчинність бентоніту в таких умовах є незначною і становить максимум 10 %. За певних
умов (короткий час взаємодії, надлишок породи над
кислотою) зростання розчинності оксидів кремнію та
алюмінію є порівнянним зі зниженням розчинності
оксидів заліза, кальцію та магнію, тому загальна розчинність взірця зі зростанням тиску стабілізується на
певному рівні.
Отримані результати експериментальних досліджень розчинності бентонітового глинопорошку з го-
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родищенського кар’єру в кислотних розчинах різного
складу дають змогу зробити такі висновки. Моделювання умов перебігу взаємодії кислотних розчинів із
силікатною породою вперше проведено за відношення об’єму кислоти до поверхні породи, що відповідає
поровим каналам розміром 40–620 мкм, у динамічних
(під час перемішування) та термобаричних (температура 40–80 °С, тиск від 0,1 до 15 МПа) умовах пласта, а
також за надлишку та недостачі кислоти. Це допомогло
вивчити механізм взаємодії кислотного розчину з породою в різних частинах привибійної зони пласта: від
стовбура свердловини до фронту руху активної кислоти, де значення кислотності розчину є достатньо високим (від 99 до 10 %), та на фронті руху перших порцій
кислоти, де значення кислотності розчину не перевищує 10 % або розчин повністю нейтралізований, і відповідно у пласті створюються умови надлишку породи
та існує можливість випадання малорозчинних продуктів нейтралізації.
Значною мірою розчинність бентонітового глинопорошку при підвищених тисках залежить від складу
кислотного розчину. Так, у разі використання соляної кислоти, як і для карбонатних порід, розчинність
глинопорошку зі збільшенням тиску сповільнюється.
Якщо ж використовувати фтористоводневу кислоту, то
розчинність глинопорошку зі збільшенням тиску, навпаки, зростає. У випадку застосування глинокислотної суміші на основі 10 % НС1 та 1 % HF розчинність
глинопорошку зі збільшенням тиску за короткий час
взаємодії або не змінюється, або сповільнюється. Відповідно, експериментальні дослідження з вивчення
розчинності бентонітів у кислотних розчинах різного
складу можна проводити за спрощеною методикою –
при атмосферному тиску, оскільки це полегшує проведення самих досліджень і дає змогу отримувати значення, характерні для пластових умов.
Порядок розчинення оксидів за абсолютною величиною зі складу бентонітового глинопорошку в умовах
надлишку кислоти за 15 хв витримування при тисках
від 0,1 до 15 МПа практично відповідає їх початковому
розподілу в пробі породи (розчиняються практично всі
оксиди R 2O3 і RO та частково RO2 . В умовах надлишку породи відбувається вибіркове розчинення оксидів
(R 2O3>RO>RO2).
Установлено, що розчинність будь-якого силікатного взірця кислотним розчином різного складу за підвищеного тиску є сумою розчинності всіх його базових
оксидів металів. При цьому оксиди кремнію та алюмінію зі збільшенням тиску взаємодії забезпечують збільшення розчинності взірців теригенних порід, а оксиди
заліза, кальцію та магнію зі збільшенням тиску − зниження розчинності взірців. Оскільки мінералогічний
склад силікатних мінералів є різним, то залежність їх
розчинності в глинокислотних розчинах за термобаричних умов може відрізнятися від отриманої залежності для алюмосилікату (бентонітового глинопорошку). Тому зазначені дослідження необхідно продовжити
хоча б для основних класів силікатних мінералів.
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Корозійно-механічні випробування
трубної сталі для прогнозування
ресурсу нафтопроводів
УДК 621.438:622

У роботі приведено результати експериментальних досліджень корозійних і механічно-корозійних характеристик трубних сталей магістральних нафтопроводів у модельних агресивних середовищах, побудовано графічні
залежності для аналізу корозійно-механічних процесів.
В работе приведены результаты экспериментальных исследований коррозионных и механически коррозионных
характеристик трубных сталей магистральных нефтепроводов в модельных агрессивных средах, построены графические зависимости для анализа коррозионно-механических процессов.
The paper shows the results of experimental studies of corrosion and mechanical and corrosion characteristics of pipe steels of
the pipelines in corrosive medium models, graphic dependences are constructed for the analysis of corrosion and mechanical
processes.

Під час аварій на нафтопроводах у навколишнє середовище потрапляє трьохфазна система, газова фаза якої
забруднює повітряний басейн, а рідка і тверда фази –
ґрунт, формуючи ареали забруднень, тому для трубопроводів, які експлуатуються 15–20 і більше років, вивчення
характеристик корозійно-механічних процесів тіла труби
є актуальною науковою задачею.
Об’єктом досліджень вибрано безшовні труби з товщиною стінки 15 мм, які використовують для будівництва
трубопроводів.
Для дослідження корозійних процесів під напруженням нами використано розроблену комп’ютеризовану
установку КН-1, створену на базі установки МВ-1К [1].
Випробовування зразків із матеріалу трубопроводів на
повітрі та в рідких робочих середовищах проводили в режимі статичного навантаження чистим згином із автоматичною реєстрацією прогину зразка та зміни електродного
потенціалу за допомогою ЕОМ, використовуючи 24-бітне
аналого-цифрове перетворення кількості значень.
Використовували плоскі зразки з матеріалу різних ділянок лінійної частини трубопроводу. Така технологія забезпечує високу точність та задану шорсткість робочих
поверхонь під час використання механообробки із запрограмованою зміною подачі.
У процесі статичного навантаження та повзучості постійно реєструється параметр, за яким можна визначити
стрілу прогину зразка . Параметри , довжина робочої
частини lp та мінімальний радіус кривизни зразка ρmin
зв’язані співвідношенням
.
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Відносну деформацію крайнього волокна визначали за
формулою
,
де b – товщина зразка.
Для прогнозування корозійної поведінки трубопроводів необхідний комплексний аналіз внутрішніх і зовнішніх
факторів, що характеризують швидкість корозії матеріалу
труб в експлуатаційному середовищі.
Основним показником швидкості корозійного руйнування (як у разі часткової, так і рівномірної корозій) є глибина проникнення. В обох випадках глибину корозійного
руйнування незалежно від виду металу чи сплаву вимірюють у міліметрах за рік.
Швидкість корозії визначають за формулою
кг/м2 рік,
де m0 – початкова маса зразка, кг; m1 – маса зразка з продуктами корозії, кг; S – площа зразка, м2; t – час досліду, роки;
n – коефіцієнт, який залежить від складу продуктів корозії.
Попередня підготовка експериментальних зразків
включає в себе їх механічне очищення за допомогою дрібнодисперсного абразиву, знежирення органічним розчинником (ацетон, толуол чи бензол) та зважування на аналітичних вагах. Зразки поміщають у склянки з розчинами,
які моделюють агресивне середовище. Після закінчення
досліду зразки виймають із розчинів, швидко вимірюють
розміри поверхні, що була занурена в агресивне середовище, вологою гумкою знімають із їх поверхні нерозчинні
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Рис. 1. Номінальна діаграма деформації зразків сталі трубопроводу
на повітрі

продукти корозії. Після промивання дистильованою водою та ретельного висушування фільтрувальним папером
зразки знову зважують на аналітичних вагах.
Під час вимірювання потенціалів використовували
хлорсрібний електрод порівняння.
Із метою найточнішого моделювання стрес-корозійних
процесів нами проведено аналіз пластових вод та піддонної води на різних стадіях транспортування сирої нафти.
На його основі вибрано 3 модельні середовища, які відповідають пластовій воді свердловини, піддонній – на стадії
транспортування і відбору на насосній станції [2].
Таблиця

Склад модельних середовищ (МС)
Модельне
середовище
1
2
3

Походження
проби
відбір на НС
пластова вода
піддонна вода

рН

SO42–

NO3–

Cl–

6,2
6,0
6,1

2,8
3,6
7,5

4,8
7,6
5,3

4,0
5,1
5,1

Тривала дія на метал трубопроводу навантажень та
впливів у ґрунтовому масиві викликає різноманітні структурні зміни, у тому числі деформацію та релаксацію напружень. Тому вивчення закономірностей зміни фізико-механічних властивостей матеріалу трубопроводу в процесі
тривалої експлуатації дасть змогу точніше прогнозувати
залишковий ресурс роботи наявних трубопроводів. У сучасних умовах, коли значна частина трубопроводів експлуатується 15–20 років і близька, за попередніми даними, до
вичерпання свого ресурсу роботи, вивчення їх корозійномеханічної поведінки є актуальною науковою задачею.
Для побудови номінальних діаграм деформації використовували безпосереднє ступінчасте навантаження

б
Рис. 2. Кінетика повзучості сталі трубопроводу на повітрі: загальна
(а) та початкової стадії (б): Т = 293 К;  = 390 МПа

(розвантаження) зразка (рис. 1) чистим згином, коли зі
зменшенням опірності зразка навантаження, що передається на нього, не зменшується.
Зі збільшенням чи зменшенням навантаження на один
ступінь номінальні напруження змінювалися на величину
 = 20 МПа за час tн-р = 1 с. Час витримки на кожному ступені становив tв = 19 с, а сумарний час t = tн-р + tв = 20 с. Такий режим навантаження дає змогу врахувати відставання
деформації від напруження у часі та поглиблено вивчати
процеси деформаційного зміцнення і повзучості.
Експериментальні дослідження явища повзучості, результати яких останнім часом усе частіше використовують
в інженерних розрахунках та для оптимізації конструкцій
трубопроводів, проводять переважно під час розтягу.
Повзучість часто розглядають як повільну текучість
металу. Як відомо, в основі теорії пластичного течіння лежить уявлення про поверхню текучості. У процесі статичного згину відбувається закономірне переміщення поверхні текучості, тобто її еволюція.
Характерні криві повзучості в координатах приріст
повзучості п–час t зображено на рис. 2–4. Тривалість
випробовувань на повітрі визначали характер та кінетика процесу у кожному окремому випадку, що дало змогу
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Рис. 3. Повзучість матеріалу трубопроводу за номінальних напружень у 250 МПа

за відносно короткий час провести серію експериментів
та обчислити параметри області низькотемпературної повзучості.
Загальний приріст деформації  за час t для цього діапазону напружень можна визначити за формулою
 = пр + пл + п,
де пр та пл – відповідно прирости пружної та пластичної деформацій під час досягнення заданого рівня напружень, п – приріст повзучості.
Установлено, що повзучість основного металу у корозійно-активному середовищі, як і на повітрі, носить стадійний характер. Вплив середовища відчутний на стадіях
як неусталеної, так і усталеної повзучості. Як показали
дослідження, сталь трубопроводу найбільшу схильність
до низькотемпературної корозійної повзучості проявляє
у МС2, найменшу – у МС3.
Тривалість першої стадії більше залежить від величини
номінальних напружень та менше – від хімічного складу
середовища. Вивчення залежностей приросту корозійної
повзучості від величини номінальних напружень та хімічного складу середовища дає змогу зробити висновок, що
найбільший їх синергічний вплив спостерігається у МС2,
найменший – у МС1.
Для кращого вивчення хімізму процесу внутрішньої
стрес-корозії сталі трубопроводу та визначення найбільш
небезпечного з хімічної точки зору експлуатаційного середовища досліджено кінетику електродного потенціалу.
Відомо, що чим нижчий потенціал металу та швидший
процес розблагородження, тим більша ймовірність перебігу корозійних процесів і відповідно небезпека виникнення
корозійних уражень.
Як видно з графіків, тут теж проявляється синергічна
дія корозійно-активного середовища та прикладених механічних напружень.
Тепер вивчимо вплив на процес розблагородження
механічного чинника. Порівняємо кінетику електродного
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Рис. 4. Залежність приросту повзучості від рівня напружень (а) та
хімічного складу середовища (б): t = 5000 хв

потенціалу при  = 1,6 0,2, 1,35 0,2 та 1,05 0,2. Результати
досліджень свідчать, що зі зменшенням рівня номінальних напружень швидкість процесу розблагородження
у МС2 практично незмінна, тоді як у МС3 та особливо в
МС1 вона відчутно зменшується.
Отже, МС2 є найбільш небезпечним з хімічної точки
зору середовищем, оскільки процес розблагородження у
ньому контролюється корозійним чинником. Це значить,
що навіть за умови мінімального рівня механічних напружень корозія буде проходити досить інтенсивно. У МС1
спостерігаємо змішаний контроль із акцентом на механічному чиннику. З хімічної точки зору це, умовно кажучи, найбезпечніше з наших середовищ. У МС3 ситуація
практично аналогічна, але саме розблагородження менш
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Рис. 6. Залежність зменшення товщини стінки трубопроводу від
хімічного складу середовища
Рис. 5. Вплив механічного чинника на стабілізаційний потенціал сталі
трубопроводу

інтенсивне. За корозійною активністю воно займає проміжне місце.
Залежність стабілізаційного потенціалу сталі трубопроводу від її напружено-деформованого стану ілюструє рис. 5.
Як бачимо, він є досить відчутним, особливо в МС1
та МС2.
Як ми і прогнозували, виходячи із кінетики потенціалу, найбільша швидкість корозії спостерігається у
МС2, найменша – у МС1. Низька швидкість корозії у
останньому випадку підтверджує наше припущення,
що швидке зменшення електродного потенціалу у МС1,
головним чином, пов’язане із процесами пластичного
течіння у сталі трубопроводу, яке неминуче супроводжується утворенням ювенільних поверхонь та субмікротріщин, свіжоутворена поверхня яких має набагато нижчий потенціал, а також найбільшим відносним
вмістом хлорид-йонів, які перешкоджають її швидкій
пасивації.
Щодо зменшення товщини стінки трубопроводу, то
тут бачимо, що навіть за мінімального рівня напружень
воно може сягати від 0,125 до 1,25 мм/рік залежно від
хімічного складу середовища та рівня номінальних напружень (рис. 6).
Установлено, що зі збільшенням величини номінальних напружень від 1,05 0,2 до 1,6 0,2 збільшення
загальної швидкості корозії у модельних середовищах
може сягати 25 %.
Отже, під час розрахунку залишкового ресурсу наявних трубопроводів та проектування нових ні в якому
разі не можна нехтувати механічним чинником. Необхідно також ураховувати постійний інтенсивний рух
корозійного середовища, при якому:
відбувається постійне змивання нерозчинних продуктів корозії, тобто погіршується пасивація поверхні;

проявляється схильність до локалізації корозійних
процесів через те, що початково уражене місце не може
пасивуватися, а тому постійно має менший потенціал
від сусідніх неуражених ділянок;
утворюється гальванічний елемент, у якому уражена ділянка стає анодом, а неуражена – катодом;
швидкість локальної корозії може в 2–8 разів перевищувати швидкість загальної.
Ураховуючи, що за несприятливих умов, якими не
можна нехтувати, механічний чинник та чинник руху
середовища будуть взаємно підсилювати корозійні
процеси, не важко підрахувати, що швидкість локальної корозії і, відповідно, величина зменшення товщини
стінки можуть збільшитися в 2,5–10 разів.
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Підвищення надійності роботи
обертових машин нафтогазової
промисловості
УДК 629.424.1

У статті запропоновано два способи підвищення надійності роботи обертових машин нафтогазової
промисловості за рахунок використання підшипників ковзання, які дають змогу рівномірно розподілити тиск
мастильної рідини по поверхні вала.
В статье предложены два способа повышения надежности работы вращающихся машин нефтегазовой промышленности за счет использования подшипников скольжения, которые позволят равномерно распределить давление
смазывающей жидкости по поверхности вала.
The paper proposes two ways to improve the reliability of rotating machinery of oil and gas industry through the use of rolling
bearings that allow evenly distribute the pressure of lubricating fluid to the surface of the shaft.

У нафтогазовій галузі часто використовують машини та устаткування, до конструкційного складу яких
входять вузли підшипникового типу. Відмови підшипникових вузлів найчастіше обумовлені нерівномірним
розподіленням навантаження по довжині контакту
обертаючого тіла з підшипниковим вузлом. Це у свою
чергу призводить до перегрівання, заклинювання та
втрати працездатності машин або устаткування.
У зв’язку з цим до довговічності та компактності
підшипників, які використовують у нафтогазовій промисловості, висувають досить суворі вимоги.
Зазначену проблему можна вирішити шляхом створення нових прогресивних схем роботи підшипникових
вузлів.
У нафтогазовій галузі здебільшого застосовують
класичні підшипники ковзання, які набули широкого
вжитку в газоперекачувальному обладнанні, насосах та
буровому устаткуванні.
Такі підшипники ковзання складаються з вала та
верхнього і нижнього вкладишів, у яких передбачено
порожнину з отворами для подачі мастильної рідини [1].
Однак у такого типу підшипниках не забезпечується
рівномірного розподілення тиску мастильної рідини по
поверхні вала.
Тому автором запропоновано два способи
розв’язання вищеописаної проблеми.
Гідростатичний підшипник ковзання
В основу гідростатичного підшипника ковзання покладено використання як мастильної рідини гідропласта та розміщення порожнини з отвором для подачі мастильної рідини у верхньому вкладиші.
У розробленому гідростатичному підшипнику ковзання, який із класичними аналогами має спільні ознаки – вал, корпус, верхній і нижній вкладиші, передбачено порожнину з отворами для подачі мастильної

ISSN 0548–1414. Нафтогазова галузь України. 2013. № 1

рідини. Передбачено додатково розмістити у верхньому
вкладиші порожнину й отвір для подачі мастильної рідини та два гвинти для закривання отворів, причому
як мастильну рідину використовують гідропласт (у мас.
%) поліхлорвінілову смолу марки М (20…10), дибутилфталат (59...88), стеарат кальцію (0,5...1), вакуумне масло
(20,5…1), а отвори в корпусі та у верхньому і нижньому
вкладишах мають внутрішню різьбу.
Вплив поєднання порожнини з отвором у верхньому вкладиші із застосуванням гідропласта як мастильної рідини для одержання зазначеного технічного
результату полягає в тому, що забезпечується рівномірний доступ мастильної рідини по всій поверхні вала, а
використання гідропласта, як відомо з [2], ґрунтується
на засадах третього закону Паскаля, згідно з яким тиск
на рідину, розміщену в замкнутому сосуді, передається
одночасно в усі сторони з однаковою силою.
Гідростатичний підшипник ковзання (рис. 1) до роботи готують так: перед заливанням гідропласта 6 гідростатичний підшипник ковзання встановлюють на вал
1 і підігрівають до температури 120–160 °С. Після цього
мастильну рідину, гідропласт 6, нагнітають через отвір
4; спочатку вона потрапляє у верхній вкладиш підшипника з порожниною і отвором для подачі мастильної
рідини 2 та переходить до нижнього вкладиша підшипника з порожниною і отвором для подачі мастильної рідини 3, одночасно гідропластом 6 заповнюється простір
між валом 9 та поверхнею вкладишів 2 і 3, при цьому
через отвір 4 забезпечується звільнення від повітря порожнин верхнього та нижнього вкладишів 2 і 3. Якщо
порожнини верхнього та нижнього вкладишів 2 і 3 повністю заповнені гідропластом 6, то отвори 4 і 5 закривають гвинтами 7 та 8.
Гідростатичний підшипник ковзання працює у такий спосіб. Вал 9 обертається, створюючи зусилля, які
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сприймає мастильна рідина,
гідропласт 6, що розташовується у просторі між валом та
поверхнями вкладиша 2 і 3 та у
порожнинах вкладишів 2 і 3. За
умови стаціонарного (постійного) навантаження на гідропласт 6 через гвинти 7 і 8 згідно
з третім законом Паскаля буде
виникати рівномірне розподілення навантаження у процесі роботи вала 9 по поверхнях
верхнього та нижнього вкладишів 2 і 3.
Магнітний
підшипник
ковзання
В основу магнітного підшипника ковзання покладено
використання магнітів у верхньому і нижньому вкладиші
та додаткового розміщення у
верхньому вкладиші порожниРис. 2. Принципова схема розробленого
Рис. 1. Гідростатичний підшипник ковзання
ни з отвором для подачі масмагнітного підшипника
тильної рідини, а також застосування як мастильної рідини
магнітного мастила (в мас. %):
магнетит – 30; олігоефір – 40;
диефір карбонової кислоти –
30.
У розробленому магнітному підшипнику ковзання, який
із класичними аналогами має
спільні ознаки (наявність корпуса з верхнім і нижнім вклаa
б
в
дишами та у нижньому вкладиші – порожнини з отворами
Рис. 3. Структурні схеми функціонування системи «підшипникові вузли–вал» для загального випадку
для подачі мастильної рідини),
(а), із симетрично розташованими опорами (б) та з автоматичною корекцією (в)
передбачено додатково розмістити магніти у верхньому та нижньому вкладишах, та- цього мастильну рідину, магнітне мастило, нагнітають
кож у верхньому вкладиші запропоновано розмістити через отвір 4; вона спочатку потрапляє у верхній вклапорожнину з отворами для подачі мастильної рідини, диш підшипника з порожниною і отвором для подачі
причому як мастильну рідину використовують магніт- мастильної рідини 2 та згодом переходить до нижнього
не мастило, компонентний склад якого наведено вище. вкладиша підшипника з порожниною і отвором для поВплив поєднання розміщення у верхньому та нижньо- дачі мастильної рідини 3, одночасно простір між валом
му вкладишах магнітів, порожнини з отвором у верх- 6 та магнітами 7 заповнюється магнітним мастилом 8,
ньому вкладиші із застосуванням магнітного мастила а через отвір 4 забезпечується звільнення порожнин
як мастильної рідини для одержання зазначеного тех- верхнього та нижнього вкладишів 2 і 3 від повітря.
нічного результату полягає в тому, що рівномірний до- Якщо порожнини верхнього та нижнього вкладишів 2 і
ступ мастильної рідини по всій поверхні вала забезпе- 3 повністю заповнені магнітним мастилом, отвори 4 і 5
чується за рахунок створення магнітного поля. Завдяки закриваються гвинтами 9 і 10. Вал 6 обертається, створозміщенню магнітів по довжині верхнього та нижньо- рюючи зусилля, які спри ймає мастильна рідина, магнітго вкладишів виникає рівномірне магнітне поле, яке не мастило 8, що розташовується в просторі між валом
діє на магнітне мастило і змушує його притискатися до 6 та магнітами 7 та у порожнинах вкладишів 2 і 3. Рівноповерхонь вала та рівномірно заповнювати радіальний мірне розподілення тиску мастильної рідини, магнітного мастила 8, по поверхні вала 6 досягається за рахунок
зазор [4].
Магнітний підшипник ковзання працює так: перед створення магнітного поля магнітами 7. Таким чином,
заливанням магнітного мастила 8 гідростатичний під- під час обертання вала 6, магнітне мастило 8 із порожшипник ковзання встановлюють на вал 6 (рис. 2). Після нин верхнього та нижнього вкладишів підшипника 2 і

ISSN 0548–1414. Нафтогазова галузь України. 2013. № 1

34
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

3 магнітними силами притискається до поверхні вала 6,
заповнюючи увесь простір між магнітами 7 та валом 6.
Математичну модель роботи машини, встановленої
на двох підшипниках ковзання за рекомендаціями, наведеними в [5], може бути представлено так:

(1)

де M – приведена маса шпиндельного вузла; h 0 та h1 – зазори в лівому та правому підшипниковому вузлах; p 0 і
p1 – тиск рідини в лівому та правому підшипниковому
вузлах; PZ – зовнішнє навантаження; B, L – ширина та
довжина підшипникових опор; b, l – ширина та довжина гідравлічного кармана опори;  – динамічна в’язкість
рідини; Vпр – приведений об’єм кармана підшипникового вузла; EM – модуль об’ємної стисливості рідини;
h  = h 0 + h1 – сумарний діаметральний зазор у системі
«вал–підшипникові вузли».
Для спрощення аналізу проводять лінеаризацію нелінійних рівнянь (1) розкладанням у ряд Тейлора. Далі зручно зробити перетворення лінеаризованої системи за Лапласом, переходячи до операторної форми запису рівнянь і
вводячи позначення коефіцієнтів і постійних часу.
У результаті отримаємо математичну модель:

(2)

де ki та Ti – коефіцієнти та постійні часу; S – оператор диференціювання.
Структурні схеми функціонування підшипникових
вузлів ковзання, які відповідають системі рівнянь (2), приведено на рис. 3.
Отже, у статті запропоновано два способи функціонування підшипників ковзання, які дають можливість підвищити надійність роботи обертових машин нафтогазової
промисловості за рахунок рівномірного розподілення тиску мастильної рідини по поверхні вала.
Розроблені математичні моделі для розрахунку динамічних характеристик підшипників ковзання допомогли
з’ясувати (рис. 4), що в розроблених підшипниках ковзання градієнт зміни величини відносного зміщення центра
мас залежно від кута повороту вала відхиляється в діапазоні 5…8 мкм, що свідчить про рівномірність розподілення
мастильної рідини по поверхні вала.
У разі застосування магнітного підшипника ковзання (див. рис. 2) рівень зміщень центра мас менший
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Рис. 4. Результати математичного моделювання відносного зміщення
центра мас підшипника від кута повороту вала за частоти обертання 1000 об/хв та навантаження 1500 Н: 1 – традиційний підшипник
ковзання з мастильною рідиною; 2 – розроблений гідростатичний
підшипник ковзання, мастильна рідина–гідропласт; 3 – розроблений
магнітний підшипник ковзання, мастильна рідина–магнітне мастило

за показники гідростатичного підшипника ковзання, що
пов’язано з більш активною дією магнітного поля на магнітне мастило.
За результатами проведених досліджень створено робочий макет підшипників ковзання та зареєстровано два
патенти на корисну модель.
Завдання оптимізації конструктивних та технологічних параметрів розроблених підшипникових вузлів можна
вирішити шляхом розробки імітаційної моделі на основі
отриманих математичних моделей.
У подальших планах – провести експериментальні дослідження ефективності роботи таких конструкцій підшипників із метою розробки практичних рекомендацій
щодо їх запровадження у виробничому процесі.
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principles of biologial stability
providing of aviation fuels
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Виконано дослідження здатності авіаційних палив до біоураження, проаналізовано механізм деструкції вуглеводнів
авіаційних палив та наслідки цього процесу. Досліджено методи визначення наявності біологічної фази авіаційних
палив. Вивчено ефективність основних методів забезпечення біологічної стабільності авіаційних палив. Визначено методично-організаційні засади забезпечення біологічної стабільності авіаційних палив.
Выполнены исследования способности авиационных топлив к биопоражению, проанализированы механизм деструкции углеводородов авиационных топлив и последствия этого процесса. Исследованы методы определения
наличия биологической фазы авиационных топлив. Изучена эффективность основных методов обеспечения биологической стабильности авиационных топлив. Определены методично-организационные основы обеспечения
биологической стабильности авиационных топлив.
The research of avitation fuels ability of biocontamination is performed, the mechanism of aviation fuels hydrocarbons
destruction and consequences of this process is analysed. Determination methods of aviation fuels biological phase presence
were researched. Efficiency of basic methods of biological stability providing of aviation fuels is studied. Methodically
organizational principles of aviation fuels biological stability providing were determined.

Introduction
Property of microorganisms to metabolize hydrocarbons of
solid, liquid and gaseous petroleum products was known in the
early XX century. This phenomenon has become a cause of substantial problems in the field of oil producing, oil refining and petro
chemistry, especially during exploitation of oil products [1–6].
From the one side, the change of oil and oil products properties under the influence of microorganisms finds application for the
special aims (waste waters cleaning of oil-processing plants, cleaning of territories and aquatoriums from contamination by oil products). The other side, activity of microorganisms results destruction
of oil products and the damage of materials and constructions that
contact with them.
Therefore protecting of fuel lubricating materials from microbiological contamination is a very important problem. In a sphere
of aviation fuel providing, development of microorganisms in fuels
results deterioration of physical, chemical and operating properties
because of their hydrocarbon composition change, accumulation
of microbal mucus and sediment and formation of resistant emulsions. Clogging of aircraft filters and fuel pipes system by microbal
mass leads to the aviation incidents and accidents [1–6].
Problem setting
Goal of the research is creation of methodically organizational
principles of aviation fuels biological stability providing.
Object of research – biological contamination of aviation fuels
and mechanism of hydrocarbons destruction.
Subject – methods of determination of microbiological contamination presence in aviation fuels and methods of its biological
stability providing.
Based on actuality of this problem, the following tasks are selected for implementation of research:
1. The research of aviation fuels ability to biocontamination.
2. The research of aviation fuels hydrocarbons destruction
mechanism and consequences of this process.

3. The research of methods that determine presence of biological contamination in aviation fuels.
4. The research and efficiency analysis of major methods of
aviation fuels biological stability proving.
Problem solving
During the creation of jet aviation in the USA, began active
study of questions connected with microorganisms’ development
in oil fuels. The work on this question in our country mainly was
to determine fuels biostability in laboratory conditions. Purposeful
researches of fuels biostability in exploitation conditions were not
conducted practically.
There were not the generally accepted methods of fuels biocontamination estimation to this time. For these purpose the wellknown microbiological methods were used by which the presence
of microorganisms in fuels, its quantitative content and specific
composition were determined [3].
Because of absence of correct technological discipline the presence of fuel biodestructors is observed on the bottom of aviation
fuels storage reservoirs, in the tanks of aircrafts, in deposits on filters [3].
Aviation fuels undergo biodamages during storage, transporting and exploitation. Especially unsteady to the biodamages fuels
which are consumed by jet aviation [1, 4].
Significant factors that assist to active development of microorganisms are pH environments, presence of such elements as
carbon, phosphorus, potassium, nitrogen, sulphur, iron, sun energy. There is also important an ambient temperature, so cells of
microorganisms actively propagate oneself when the temperatures
are 25–35 °C, although can grow when the temperatures vary from
plus 5 to 45 °С. It is well-proven that the spores of many types of
microorganisms remain viable during a few hours when the temperatures start from minus 40 °C [5].
There is also a necessary condition for development of microorganisms - presence of water and nutritives in a fuel [4]. The
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growth and development of microorganisms is stopped in the
water-free fuel. However in the real exploitation conditions and
fuels storage it is impossible fully get rid of moisture, and presence in fuel at least 0,01–0,02 % water and its tracks at the proper temperature is enough to begin growth of microorganisms.
Today it is known [6] several sources of water ingress:
• atmospheric moisture from the air;
• rain or snow may fall into the tank through the holes for
sampling, ventilation valves or untightly fitting lid;
• transportation or storage in tankers and on the boards
can cause penetration of ballast water;
• water from all listed sources accumulated in the bottom
of the tank, forming a water layer.
Microorganisms can penetrate to the fuel through air or
water. Thus, during the water layer formation the colonies of
microorganisms is developing. Liquid hydrocarbon fuel is an
excellent source of nutrients for many types of present microorganisms. The result is a population “explosion”: microorganisms
spread at the surface of fuel and water, begin to live in the water
phase, continuing to eat fuel [7].
Today it is known 200 species of microorganisms, including
30 families that can use hydrocarbons as sole source of carbon
and energy. These include bacteria, yeast and fungi. The most
complete issue on destruction of hydrocarbons by microorganisms is reflected in works [1–6].
The main microorganisms, that cause biocontamination of
fuels, are the next bacteria’s of family Pseudomоnas, Microсоссиs,
Мyсоbacterium, family of fungi such as С1аdosporium,
Аsреrgillus, Репicillum, А1ternaria and others, while in aviation
fuels more often than in other petroleum products are bacteria Рs.aerugenosa and fungi С1аdosporium Resinae («kerosene
fungus») [1, 5]. The latest researches determined two more active bio destructors of aviation fuels Hormoconis resinae and
Monascus floridanbs [7].
Microbial contamination such as Cladosporium Resinae
consists of fibers that reach considerable length and form convoluted layer. Fungi reproduce by spores that may be in dormant
condition long enough, waiting for growth favorable conditions. Fuel is often contaminated with microscopic fungi during
transportation, storage, preparation and delivery, as well as in
aircraft fuel tanks. Spores can remain undetected for considerable period of time because of mentioned above. Only in the
case of favorable environment to their development, the spores
germinate; fungi multiply and contaminate fuel [8].
It is proved that biocontamination of fuel is connected to
microbiological enzymatic oxidation of hydrocarbons with formation of organic acids that have surface active properties [8].
The speed and depth of the microbial oxidation of aviation fuel
depend on their carbohydrate composition. Hydrocarbons with
a linear structure of the molecules are destroyed faster than
their branched isomers. Aliphatic hydrocarbons (paraffin’s) are
less biostable than aromatic. Therefore, fuels that contain mostly paraffin hydrocarbons can be destroyed by microorganisms
faster than those containing more aromatic compounds [8].
The processes of microbial oxidation of hydrocarbons are
very complex, because the processes of biogenic oxidation have
an influence of many factors: moisture, environment acidity
(pH), temperature, osmotic pressure, and so on. In addition to
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these factors are important physiological characteristics of most
microorganisms that occur during the oxidation of individual
hydrocarbons and their mixtures [7, 8].
Microorganisms have the selective ability related to various
hydrocarbons, and this ability is determined not only by the difference in the structure of substance, and even the number of
carbon atoms that are the part of their structure.
Hydrophobic of hydrocarbon molecules is important for
the chemistry of microbial oxidation of these compounds, their
transport in the microbial cell and dynamics of reproduction
and physiology of bio destructors.
The first stable products of hydrocarbons oxidation are the
primary alcohols. The next is usual biological conversion of alcohols to aldehydes and aldehyde to acid. The general scheme of
reactions [7]:
R-СН2-СН3+[O] → R-СН2-СН2OH-2H →
→ R-СН2-СНO-2H+HOH→ R-СН2-СOOH.
Reduced paraffin fuel capacity by biochemical oxidation
occurs due to removal of model systems of n-alkanes as substances which mainly consume microorganisms.
From the physiological characteristics of each kind of microorganism depends orientation process of individual hydrocarbons destruction and their mixtures that have different degrees of resistance to oxidation.
Research of the microorganisms’ ability to oxidize specific
classes of hydrocarbons within the aviation fuels, allows in perspective to create biologics for specific purposes.
After the damage of fuel by microorganisms in the presence
of the mentioned above favorable conditions the next consequences are observed [1–7, 9]:
- change in physical and chemical properties of fuels, namely
increasing of major physical and chemical parameters values as
kinematic viscosity, refractive index, pH, content of actual resins and others. Also characteristic features are the formation of
sediment, turbidity fuel and peculiar odor;
- corrosion of storage tanks for aviation fuels. Corrosion
development of bottom part where accumulates water sludge,
especially on verge of system distribution «fuel-water», corrosive damage of aircraft tanks, corrosion of aircraft power constructions;
- clogging and damage of fuel filters, pumps and fuel systems.
Sedimentation of mycelium and bacteria colonies at the inner
walls of the fuel systems leads to clogging of pipelines, fi lters,
pumps and fuel systems;
- threat to the safety of aircrafts flights. Changing the physical, chemical and exploitation properties of aviation fuels leads
to early clogging of fi lters, pollution of regulating equipment,
causing unstable operation of the fuel system, and therefore
can cause failure of the engine, and even complete failure of the
system, and as a consequences – appearance of accidents and
emergency landings. [3]
Methods for detection of microbiological contamination
of fuels are divided into long-term and express methods [2].
The long-term methods include seeding of microorganisms
in nutritive environment followed by microscopic analysis of cultivated cultures. Express methods used in airport.
They are based on indication of microorganisms by chemical compounds. One of these methods is determining micro-
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Comparative distribution of research results of fuels biological stability,
protected by biocide additives by diffusion zone method

bial contamination of fuels for jet engines with a solution of
ninhydrin. Ninhydrin - organic compound belonging to the
classes of ketones, alcohols and condensed carbocycles used
as qualitative and quantitative reagent in the determination of
primary amines and amino acids.
In this area there are patented detection techniques of bio
contamination in aviation fuels with using two sets MicrobMonitor 2, Hum Bug Detector, Bug Alert, Bug Check, electronic
meter HMB IV.
For example, when using MicrobMonitor 2 test results are
available within three days and do not require further interpretation [9].
Exploitation practice shows that in areas where the risk of
getting fuel contamination are higher, the frequency of checking for microbiological contamination presence should be at
least once a month.
Methods for preventing microbiological contamination of
aviation fuels are divided into active and passive [1–4].
Passive methods include the range of activities related to
plants of aviation fuels providing, that can reduce fuels biocontamination.
Active methods include adding to fuel biocides – antimicrobial additives.
Exploitation protective methods are the following:
• proper fuels storage conditions;
• regular drying and removing of water (sludge) from the
tanks bottom, fi lters, fuel tanks, aircraft tanks;
• avoiding of contact with water and atmospheric moisture,
reducing contact with air, especially humid;
• timely cleaning of technological equipment of fuels
storage;
• fi ltration.
There are many ways to prevent biological contamination
of fuels. One of such method is the method of ultraviolet and
electromagnetic radiation. Ultraviolet radiation causes the death
of microorganisms. For this purpose the UV lamp was developed.
During its development excluded the possibility of explosion and
inflammation of fuels. The lamp can be mounted to the bottom
of the fuel tank and move along it, as well as along the fuel line.
Possible installation of lamps during pumping fuel from
one tank to another. Destruction of microorganisms is also

possible by using electromagnetic radiation at a certain frequency radio waves [4]. Colonies of fungi and bacteria can be
removed by fi ltration through a porous material, the pore size
of which is not more than 2 microns. Possible way to protect the
fuel through bacterial fi lters, fi lled with silver compounds – cotton, glass, synthetic rubber.
To physical and mechanical methods of microbiological
contamination control are also include centrifugation followed
by agglomeration fi ltration, flotation, the use of ion-exchange
resins, electro hydraulic deposition, ultrasonic control [4].
The most effective way to protect the fuel from biological
contamination at present is biocide additives that reduce activity of microorganisms in jet fuels and prevent biological corrosion of fuel tanks [1, 5].
During the choosing of biocide additives there are the following requirements: they must not impair quality of fuels, characterized by prolonged action, detrimental effect on engine structural parts, fuel regulatory apparatus, reliability of filters and
filter separators, to be toxic. Combustion products of these substances should not cause adverse effects on the environment [4].
Biocide additives may be soluble in fuels, and water cushion and destroy microorganisms in both phases [4, 5].
Many biocide products have been tested abroad that meet
the above requirements, there are the following: ethyleneglycol
monometyl ether and Biofora F [4].
Ethyleneglycol monometyl ether – is anti water crystallization additive, with glycerol. However, it was found that glycerol actively contributes to the microorganisms, and without
it ethyleneglycol monometyl ether reduces their growth. In
addition to the fuel for air jet engines – 0,1-0,15 % by weight,
substance concentrates in water up to 20%, which not only
prevents the formation of ice crystals, but also reproduction
of microorganisms.
Biofor F after the penetration to oil product is concentrated in the free water. The mechanism of this substance action
is also based on increasing of osmotic pressure. The effectiveness of the substance is in its lower concentrations in the water. Th is additive has the following drawback: when added to
jet fuel is deposited on the blades of aircraft turbines and can
cause them to corrosion due to increased acidity of water.
Long-term monitoring of fuel tanks coated with furan resins showed that microorganisms in these tanks is reduced [4].
There is well-known antiwater crystallization liquid
«I-M», which is a product of association ethyl cellosolve and
methanol. Liquid «I-M» is designated for use as additives to
the fuel for the air jet engines, refueled aircrafts of civil aviation to decrease the probability of icing aircrafts and helicopters filters at low temperatures. We researched bactericidal properties of the additive that caused by containing of
methanol [10].
There are used biocides that have the active components –
cellosolve, compounds of nickel, copper and other metals, heterocyclic compounds in quantities 0,0001-0,005% [7].
Due to increasing the range of biocide additives, there were
studied bactericidal activity of such compounds dimethyldialkil-ammonium chloride ([R 2(CH3)2N]Cl) and dimethylalkyl-benzyl-ammonium chloride ([R(CH3)2NC 6H5 –CH2]Cl)
for aviation fuels - gasoline and fuel TS-1 for air jet engines [8].
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During the study of these compounds has been established
[8] that the amount of 0.05% or more above mentioned additives reduce the growth of all microorganisms in the aviation
gasoline and fuel TS-1.
It was studied biocide activity of such compounds: zinc
salts of synthetic fatty acids, mixed salts of zinc and mercury,
acetic and oleic acids. With addition to jet fuel in concentrations of 0,05–0,1 %, they found sufficient activity, reducing the
number of microorganisms on 75–85 %. The salts of higher
carboxylic acids of chrome, copper and lead, and also naphthenate of iron, copper and chromium were low-toxic [3–5, 11].
Taking into account problem actuality of protection from
both fuels accumulation of static electricity, and from microbiological contamination, was obtained complex additive that has
antibacterial and anti-static properties. Mixtures of bactericidal
and anti-static additives of different composition were studied;
both bactericidal components applicated dimethyl-dialkil-ammonium chloride [8]. Simultaneously, this additive is an effective
anti-static additive in concentration of 0,003%, increases conductivity and reduces oil electrification during their motion [8].
It is set that the antiwater-crystallization additive PFA55MB has high bactericidal effect for jet engines. Addition to
jet fuel in an amount of 0,05–0,15 % of PFA-55MB additive
practically fully prevents development of microorganisms and
corrosion of fuel tanks of jet engines. Th is additive is the most
widespread abroad [9].
It was found that 8-hydroxyquinoline and disalicildenpropandiamin in addition to fuel for air jet engines brand TS-1 in
concentration 0,2 and 0,1 % diminished growth of microorganisms accordingly on 88 and 75 %. Primary amines of C12–
C15, which was added to the fuel in an amount of 1%, diminished growth of microorganisms on 95 %.
Special experiments [1, 2] reflected that active biocide
additives in the water-fuels systems there can be substances
that do not dissolve in fuel, but soluble in water. Thus, the
complete destruction of microorganisms in the environment
in fuel TS-1 was observed when injected into the water phase
one of the following substances: 0,04% 1,2-diaminopropana or
hexamethyldiamin, 0,12 % ethylendiamin, hydroxylamine of
hydrochloric acid or methylamine tartrate, 0,16 % trimethylamine or n-butylamine.
Growth of microorganisms reducing on 98% is observed
when the content in the water phase 0,08 % n-butylamine, etylendyamina, hydroxylamine hydrochloride or methylamine
oxalic acid.
Inhibition of microorganisms increasing by 70, 75 and
90 % was observed in environment of fuel TS-1 when in the
water phase added respectively 0,24 % chromium acetate,
0,16 % chromium nitrate, 0,16 % copper acetate [9, 10].
There is also known multifunctional additive IPOD (isopropyloktadetsylamin).
Bacteria fungicidity of additive on the base of gas condensates was studied. Unlike the other additives, it obtained
from hydrocarbon fractions (145–280) °C of gas condensates.
Adding of the additive in amount of 0,1% destroyed microorganisms within 10–15 days on 100 % [5].
Synthesized additive has not only antibacterial, but also
antioxidant and anti-corrosion properties. The additive addi-
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tion to fi nal concentration of 0,1 % prevents sediments in fuel
on 80 % [5].
Katon FP 1.5 of the company ROHM AND HAAS (U.S.A.)
is one of the highly effective biocides that used worldwide for
various fuels. In the nomenclature of the International Union of
Theoretical and Applied Chemistry, an active component of Katon FP 1.5 is defined as 5-chloro-2-methyl-4-isotyazolin-3-one.
Today many foreign companies are producing biocide additives to petroleum products, such as: «Bang and Bonsomer»,
«THOR», «ROHM AND HAAS» and others [3].
The authors conducted research on the efficiency of modern biocide additives (applications) of mentioned above foreign
manufacturers. The research was conducted by the method of
diff usion zone, which is testing the microbiological stability of
jet fuel protected by antimicrobial additives with different concentrations in the Petri dish on nutrient dry agar for cultivation
of microorganisms. Zones diameter of growth absence characterized the degree of test fuel stability.
It was used a mixture of aerobic bacteria (Pseudomonas,
Bacterium, Mycobacterium) as a test cultures, allocated from
the affected oil.
Table

Results of the experiment by the method of zonal diffusion
Additive name
Formacide
KATHON
Grotan F10
Grotan OX
Grotan TK 6
ACTICIDE KL
ACTICIDE OX
ACTICIDE MV14
Pure fuel RТ(control)

Zone diameter, mm
Additive concentration in fuel RT
1%
0,1 %
0,05 %
0
11
10
0
9
8
0
7
5
25
14
9
0
7
6
0
10
6
16
27
13
36
30
24
0
0
0

The research results of biological stability of aviation fuel
RT, protected by biocide additives with the method of diff usion
zone are shown in Table.
So, our diagram represents that the best antimicrobial
properties has the following additives: GROTAN OX, AKTICIDE OX, AKTICIDE MV14.
Conclusions
Analysis of the aviation fuels ability to bio contamination
and studying the mechanism of hydrocarbons degradation
showed that, along with hydration and fuel pollution by mechanical impurities occurs microbiological contamination that
affects not only fuels quality, but also on the exploitation reliability of the equipment.
Research methods for determining the presence of biological contamination in aviation fuel has shown that the appearance and development of biocoenosis in fuels lead to deterioration of their physical, chemical and exploitation properties due
to changes in their hydrocarbon composition, accumulation of
microbial slime and sludge formation of stable emulsions. The
best method of microorganisms detecting in operational of airfield is to use indicator express methods.
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Among the variety of protection methods of microorganisms was found that the most effective method of protecting
aviation fuels from microbiological contamination is the use of
antimicrobial (biocide) additives.
International practice of biocide protection from microorganisms in aviation fuel is efficient enough, but it does not
apply in the countries of CIS because of the high cost of reagents
and absence of recommendations for their use in the regulatory
framework.
Scientific interest is the development of express methods
that determine the microbiological contamination presence in
airfield operational conditions and domestic biocide additive
that will substantially reduce the degree of microbial destruction of aviation fuels.
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ПРОФЕСІОНАЛИ ГАЛУЗІ
В.І. Стьопкіну – 90
14 січня 2013 року виповнилося 90 років відомому спеціалісту галузі Василю Івановичу Стьопкіну.
Народився він 1923 року в м. Георгіївську Ставропольського краю (Росія). У 1940 р. вступив на промисловий факультет Грозненського нафтового
інституту. У 1941–1945 рр. перебував у діючій армії, закінчив війну в званні старшого лейтенанта.
У боях під Феодосією отримав тяжке поранення,
довго лікувався. Після демобілізації продовжив навчання в інституті, який закінчив у 1950 р.
Почав працювати в Монголії, пройшовши
шлях від майстра до головного інженера контори
буріння. З 1954 р. працював начальником виробничо-технічного відділу Надвірнянської КБ, а через три роки його призначили головним інженером Долинської КБ НПУ «Долинанафта».
У 1960–1963 рр. обіймав посаду головного інженера тресту «Прикарпатбурнафта».
За безпосередньої участі Василя Івановича в бурових підприємствах Прикарпаття уперше почали вести одночасне буріння двох
свердловин із одного бурового верстата на Долинському родовищі, застосовувати алмазні долота, запроваджували системи механізації
бурових робіт та інші інноваційні рішення.
У 1964–1969 рр. він був заступником керівника контракту радянських фахівців із розвідки нафти і газу в Німеччині. Під його керівництвом успішно велися бурові роботи, відкрито нові газові родовища,
на одному з них, зокрема, оперативно ліквідовано відкритий газовий
фонтан.
Після повернення з відрядження В.І. Стьопкін працював начальником відділу випробування свердловин, згодом технічного відділу
Головнафтогазрозвідки Міністерства геології України. У 1972 р. його
призначили заступником Міністра геології, відповідального за буріння

свердловин. На цій посаді він працював до виходу на пенсію в
1984 р.
У цей період підприємства Міністерства геології щорічно
бурили 500–600 тис. м свердловин, відкривали нові нафтові і
газові родовища. Оскільки будівництво розвідувальних свердловин велося в складних геологічних умовах, зокрема в умовах
аномально високих тисків, Василь Іванович велику увагу приділяв удосконаленню техніки і технології буріння, якості промивальних рідин, профілактиці аварійності і, зокрема, відкритих
газових фонтанів. Завдяки використанню на великих глибинах
турбінного буріння, у тому числі високомоментних турбобурів, нових конструкцій доліт, а також переходу на буріння
свердловин зменшеного діаметра, вдалося істотно підвищити
техніко-економічні показники геологорозвідувальних робіт.
Він у незмінному брезентовому плащі і кирзових чоботях був
майже на кожному фонтані чи проявленні, поспішаючи туди прямо
з потягу, і «місив болото» на буровій нарівні з усіма. Під його опікою в
Україні виросла ціла плеяда висококваліфікованих технологів-керівників бурових робіт: Б.О. Бялюк, О.О. Волошин, С.М. Гінда, Б.І. Голодько,
М.Й. Лисий, Б.М. Москаленко, В.С. Овчаренко, Р.М. Сенів, В.М. Стефанишин.
Василь Іванович має бойові і трудові нагороди: ордени Вітчизняної війни І і ІІ ст., Трудового Червоного Прапора, «Вітчизняні заслуги»
(НДР), медалі «За перемогу над Німеччиною», «За проявлений героїзм у
складній обстановці» (НДР), подяки Верховного головнокомандуючого
та ін. Він – лауреат Державної премії РМ СРСР.
Сьогодні В.І.Стьопкін, жваво перебігаючи клавішами комп’ютера,
за мить знаходить історію будь-якого фонтану чи іншої знакової події.
Бажаємо ювіляру доброго здоров’я, благополуччя та довгих років
життя.
Колеги по роботі, редакція журналу
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Деякі напрями удосконалення
технологій спорудження свердловин
на сланцевий газ

УДК 622.24

На основі аналізу світового досвіду сформульовано напрями удосконалення технологій спорудження свердловин на сланцевий
газ. Особливу увагу приділено якості спорудження свердловин, технологіям розкриття й освоєння продуктивних пластів.
На основании анализа мирового опыта сформулированы направления совершенствования технологий строительства скважин на сланцевый газ. Особое внимание уделено качеству строительства скважин, технологиям вскрытия и освоения продуктивных пластов.
Based on the analysis of international practices the directions for improvement of the construction technologies for shale gas wells are
worded. Particular attention is paid to the quality of the well construction, technologies of drilling-in and development of a payout beds.

За експертними оцінками [1–3], на території України
зосереджені значні (понад 1,1 трлн м3) запаси сланцевого
газу, що відкриває можливості поповнення енергетичних
ресурсів за рахунок власного видобування газу. Сланцевий газ належить переважно до розсіяного газу в порово-тріщинних порожнинах, пов’язаних із особливостями
нашарування пелітоморфних сланцевих товщ, включаючи
газ закритих пор і сорбований мінеральними та органічними речовинами, що приурочений до слабопроникних
пластів і зумовлює низькі дебіти свердловин [2].
На сьогодні в Україні досвіду спорудження свердловин
на сланцевий газ немає. Тому важливим є вивчення та узагальнення світового досвіду, що дає змогу вдосконалити
технології спорудження свердловин.
Аналіз світового досвіду спорудження свердловин
Специфічні особливості видобування сланцевого газу
вимагають використання технологій буріння свердловин,
спрямованих на підвищення їх продуктивності. Спорудження свердловин на сланцевий газ здійснюють із використанням технологій буріння горизонтальних стовбурів,
а інтенсифікацію припливу газу – за допомогою багатостадійного гідравлічного розриву пласта (ГРП) [3–5].
Досвід спорудження свердловин на родовищах Barnett,
Woodford, Haynesville, Bakken, Fayetteville та ін.[3, 4] показує, що кожне родовище сланцевого газу потребує власної
технології розробки. Це зумовлено особливостями геологічної будови родовищ, властивостями порід і різною природою утримування газу. На рис. 1 систематизовано основні проблеми під час буріння свердловин на сланцевий газ.
Для буріння горизонтальних стовбурів використовують бурові розчини на водній і нафтовій основі. Горизонтальні стовбури переважно кріплять обсадними колонами і цементують. На родовищі Bakken свердловини
закінчують відкритим стовбуром або незацементованим
хвостовиком, на родовищі Fayetteville також спостерігається тенденція до відкритого завершення свердловин із
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використанням манжет і пакерів [4]. У [5] для інтенсифікації припливу газу розглядається ГРП із використанням
технологічних рідин на основі пропану.
У [6, 7] рекомендовано технологію керованого колтюбінгового буріння горизонтальних стовбурів в умовах депресії на продуктивний пласт, так звана технологія UBD
(underbalanced drilling). Така технологія перспективна і має
ряд переваг, зокрема:
підвищення механічної швидкості буріння;
запобігання забрудненню продуктивного пласта;
оцінка параметрів продуктивного пласта в режимі реального часу за рахунок використання кабельного каналу
зв’язку і систем скерованого буріння;
можливість проходження стовбура свердловини в
пластах малої товщини та ін.
Для створення депресії в окремих випадках ефективно
застосовувати азотні установки кріогенного типу.
Колтюбінгові технології успішно застосовують для інтенсифікації видобутку газу за допомогою технологій RDS
або радіального буріння (компанія «Radial Drilling Services,
Inc.», США) і ГРП.
Система оцінювання якості свердловин
В основу структури менеджменту якості спорудження
нафтогазових свердловин покладено поняття якості і системи її оцінювання [8]. Комплекс показників, що характеризують нафтогазову свердловину з позицій виконання
основних вимог до неї відповідно з проектом розробки родовища, визначає якість свердловини як інженерної споруди.
У загальному випадку якість свердловини потрібно
оцінювати за гнучкою ієрархічною структурою критеріїв
залежно від призначення і траєкторії свердловини, виду
і гірничогеологічних умов буріння та інших факторів.
Верхній рівень ієрархічної структури має включати критерії, які характеризують якість траєкторії свердловини,
її кріплення, розкриття продуктивних горизонтів, а також
екологічні вимоги.
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Рис. 1. Проблеми видобування сланцевого газу

Запропонована відкрита ієрархічна структура критеріїв якості нафтогазових свердловин, яка допускає їх можливі доповнення і виключення на різних рівнях ієрархії (рис.
2). Це забезпечить більш достовірну оцінку якості свердловини залежно від її призначення та особливостей.
Геометричні критерії оцінюють якість свердловини за
відповідністю її траєкторії проектному завданню.
Критерії кріплення оцінюють надійність (готовність,
безвідмовність, ремонтопридатність) свердловини як технічної споруди з позицій виконання її функціональних завдань. Оцінку якості свердловини за критеріями кріплення
може бути виконано окремо за обсадною колоною (в тому
числі гирлового і свердловинного обладнання) і розмежуванням пластів.
Критерії розкриття продуктивних пластів оцінюють
ефективність технологій завершення свердловин із позицій збереження колекторських властивостей.
Екологічні критерії оцінюють якість свердловини за
показниками охорони надр і довкілля. У загальному випадку структура екологічних критеріїв складна, що зумовлено різним характером забруднення довкілля. Її вибір
залежить від місця розташування свердловини та чинної
системи екологічного моніторингу.

Система критеріїв і принципи оцінювання якості можуть бути реалізовані на етапах проектування і спорудження свердловин [8], що дає можливість формулювати
підвищені вимоги до проектів із метою досягнення високої
якості спорудження свердловин.
Принципи оцінювання якості технологічних операцій
Зрештою, якість свердловини залежить від переліку та
послідовності технологічних процесів, відповідності їх параметрів гірничогеологічним умовам буріння тощо. Таким
чином, цілеспрямований контроль і керування технологічними процесами є невід’ємною частиною системи менеджменту якістю спорудження свердловин.
Технології поглиблення і завершення свердловин подаються відповідними поєднаннями основних операцій.
Кожна операція характеризується сукупністю відповідних
параметрів та системою певних обмежень на їх параметри,
що визначають якість виконання операції.
Загалом оцінювання якості технологічних операцій
зводиться до виділення основних і контрольованих параметрів, формування системи обмежень за умов безпечного
ведення бурових робіт і забезпечення якості спорудження
свердловини, обґрунтування критерію оптимальності і параметрів операцій [8].
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Рис. 2. Систематика критеріїв якості свердловин

Ефективність технологічних операцій поглиблення
свердловин визначають критерії, що відповідають мінімальній вартості спорудження свердловин.
Критерії ефективності технологічних операцій завершення свердловин мають бути спрямованими на підвищення якості розкриття продуктивних горизонтів і надійності свердловини як технічної споруди.
Система оцінки якості технологій спорудження свердловин повинна включати стандарти на виконання кожної технологічної операції для відповідних умов буріння.
Стандарти мають вміщувати рекомендації з вибору значень параметрів, їх моніторингу та аналізу і внесення змін
у технологічну операцію з метою підвищення її якості.
Параметри технологічних операцій x = (x1, x2, ... xn)T вибирають із умов безпечного ведення бурових робіт, виконання обмежень (x) для забезпечення якості свердловини та
оптимальності критерію Kl(x, a) ефективності
(1)
де D – область визначення параметрів технологічних операцій; a = (a1, a2, ... am)T – вектор параметрів моделі.
Отже, на основі викладеного можна запропонувати
чотирибальну систему оцінювання якості технологічних
операцій:
дуже висока – параметри технологічних операцій від-
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повідають прийнятій системі обмежень і обґрунтованому
критерію оптимальності;
висока – параметри технологічних операцій відповідають прийнятій системі обмежень і хоча б один із них не відповідає обґрунтованому критерію оптимальності;
задовільна – параметри технологічних операцій відповідають прийнятій системі обмежень і хоча б один із них не
відповідає обмеженням забезпечення якості спорудження
свердловини;
незадовільна – параметри технологічних операцій відповідають прийнятій системі обмежень і хоча б один із них
не відповідає умовам безпечного ведення бурових робіт.
Технології розкриття продуктивних пластів
Збереження природної проникності продуктивних
пластів є найважливішою вимогою до технологій завершення свердловин. Від ефективного її вирішення залежить
продуктивність свердловин і ступінь вилучення вуглеводнів у процесі розробки родовищ.
Запобігання забрудненню продуктивного пласта потребує комплексного і детального підходу до її вирішення і базується на науковій основі. У загальному випадку
методи запобігання забрудненню продуктивного пласта
охоплюють вибір конструкції свердловини, технології первинного і вторинного розкриття пласта, вибір системи
бурового розчину, керування гідро- і термодинамічними
умовами розкриття пласта [9]. Вибір конструкції свердло-
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бути досягнуті тільки під час розкриття продуктивних пластів на депресії.
Важливі вимоги до вибору систем бурових
розчинів для розкриття продуктивних пластів стосуються їх складу, технологічних властивостей (густина, фільтраційні і реологічні
властивості, водневий показник та ін.), ступеня
мінералізації і складу солей фільтрату бурового
розчину, поверхневих властивостей на межі поділу фаз фільтрат – флюїд.
Керування гідродинамічними умовами під
час виконання різних технологічних операцій
відповідно до (1) є необхідним для забезпечення якісного розкриття продуктивного пласта.
Для технологічних операцій, які підвищують
гідродинамічний тиск у свердловині, умову запобігання забрудненню можна формалізувати
обмеженням репресії на пласт
+
,
(2)
pj(zП) ≤ pП + pmax
де pj(zП) – гідродинамічний тиск у свердловині на глибині zП продуктивного пласта під час
+
виконання j-ої технологічної операції; pmax
–
максимально допустима репресія на пласт (наприклад, під час розкриття пласта у ході механічного буріння).
Система для дослідження реологічних
властивостей призначена для обробки даних
ротаційної віскозиметрії бурових технологічних рідин, побудована на строгому розв’язку
основного рівняння ротаційної віскозиметрії
та враховує інформаційну змістовність дослідів [11]. Клас реологічно стаціонарних моделей
включає поширені у буровій практиці моделі
Ньютона, Шведова–Бінгама, Оствальда, Гершеля–Балклі, Шульмана–Кессона, а також бів’язкі
моделі вигляду

де a(1), a(2) – реологічні властивості моделей для
низьких і високих градієнтів швидкостей зсуву
; * – граничне напруження зсуву, що визначається з розв’язку рівняння
.
Система забезпечує побудову адекватних
оцінок реологічних моделей і властивостей,
матриці коваріацій оцінок реологічних властивостей, пакетну обробку масиву даних, побудову баротермічних та інших рівнянь стану
реологічних властивостей. Це важливо для
моделювання гідродинамічних процесів (оцінка виносної
здатності бурових розчинів [12], керування гідродинамічними умовами за (2) та ін.) із метою прийняття ефективних
технологічних рішень. За функціональними можливостями система переважає відомі аналоги.
Система вибору оптимальних рецептур бурових
розчинів побудована з використанням моделі вигляду
(1) [13]

Рис. 3. Схема компонування УГИС-(31–40) Ш для освоєння і експлуатації свердловин: а – робота з корпусом УГИС для кислотної обробки, ГРП, фонтанної
експлуатації (клапан закритий); б – робота з корпусом УГИС для промивання
вибою від пропанту за допомогою колтюбінгу (клапан закритий); в – робота з
каротажним ежектором для видалення продуктів реакції і рідини ГРП із пласта,
геофізичних досліджень у режимі припливу, реєстрації індикаторних кривих (клапан відкритий); г – робота з гідродинамічним ежектором для видалення продуктів
реакції і рідини ГРП із пласта, виклику припливу, реєстрації індикаторних
кривих, видобування нафти і конденсату (клапан відкритий) та реєстрації кривих
відновлювання тиску (клапан закритий)

вини та реалізація кожної технологічної операції на етапі її
завершення мають здійснюватися з урахуванням вимог до
якісного розкриття продуктивних горизонтів.
Найбільш надійними для запобігання забрудненню
продуктивних горизонтів є технології UBD (із від’ємним
диференційним тиском) [10], які застосовують провідні бурові компанії світу. Вважається доведеним, що потенційні
можливості технологій завершення свердловин можуть
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(3)
де E(x) – критерій оптимальності; x – вектор концентрацій реагентів -го компонентного складу;  – клас
допустимих наборів реагентів; D  – область визначення
вектора x; (x) – система обмежень на концентрації реагентів.
Особливістю моделі (3) є попередній вибір локального критерію E(x) оптимальності з деякої множини
можливих, який для заданих умов буріння найкращою
мірою відповідає глобальному критерію. Залежно від
умов розкриття продуктивного пласта можна використовувати різні критерії оптимальності: вартість одиниці
об’єму бурового розчину, відповідність певних показників властивостей заданим значенням, виносна здатність
потоку бурового розчину в заданому інтервалі свердловини, відносне зменшення проникності кернового матеріалу тощо. Інформаційне забезпечення моделі (3) основане на результатах експериментальних досліджень за
відповідними планами.
Для розкриття низькопроникних продуктивних
пластів у [13] рекомендовано двоетапну процедуру вибору бурового розчину. На першому етапі вибирають
базові рецептури із умови мінімальної вартості, а на
другому – оптимальну рецептуру бурового розчину за
критерієм мінімального міжфазного натягу на межі поділу фаз фільтрат бурового розчину–флюїд.
Створено систему підтримки прийняття рішень, яка
допускає довільний вибір критерію оптимальності та
системи обмежень, побудову і супровід планів експериментів, інтерпретацію їх результатів, пошук оптимальної рецептури бурового розчину. Цю систему можна
використовувати для вибору оптимальної рецептури обробки бурового розчину в процесі буріння свердловин.
Технології освоєння свердловин
Освоєння свердловини зводиться до виклику припливу флюїду, очищення привибійної зони пласта від
фільтрату бурового розчину та інших забруднюючих домішок, проведення необхідних робіт із метою підвищення фільтраційних характеристик пласта і передавання
свердловини в експлуатацію.
Параметри всіх технологічних операцій під час освоєння свердловин мають відповідати вимогам якості за
(1). Технологічні рідини для освоєння свердловин слід
вибирати з використанням моделі вигляду (3).
Для освоєння сланцевих свердловин із ГРП можуть
бути ефективно використані технології ТзОВ «ЕМПІсервіс», які допускають реалізацію необхідних технологічних процесів за одне спускання комплекту інструменту з ежекторними насосами УГИС серій 11–20, 31–40
і 41–50 [14, 15], зокрема:
промислово-геофізичні та гідродинамічні дослідження до ГРП;
ГРП через ежекторний насос УГИС;
видалення робочої рідини ГРП і пропанту із пласта
за допомогою УГИС;
повторні промислово-геофізичні та гідродинамічні
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Рис. 4. Схема компонування свердловинного обладнання під час
експлуатації газової свердловини за допомогою ежекторного насоса
НЕД-1В: а – встановлення дворядного ліфта з корпусом НЕД-1В;
б – видалення рідини за допомогою НЕД-1В

дослідження. Технології застосовують у вертикальних
і похило-скерованих свердловинах у поєднанні з колтюбінговими установками [14, 15].
На рис. 3 показано схему компонування інструмента
ежекторними насосами УГИС-(31–40)Ш для дослідження й освоєння свердловин із аномально-низькими пластовими тисками (АНПТ) за допомогою ГРП. Тут із одним корпусом використовують різні вставні ежекторні
пристрої, а також зворотну (рис. 3, в та г) і пряму (рис. 3,
а та б) циркуляцію рідин.
Для експлуатації метано-вугільних і сланцевих свердловин із АНПТ розроблено конструкцію вставних
ежекторних насосів НЕД-1В [16], які застосовують із
дворядним компонуванням насосно-компресорних труб
діаметрами 48 і 89 мм. Ежекторні насоси НЕД-1В мають
високу експлуатаційну надійність за наявності газу і механічних домішок у флюїді, заміна ежекторних пар не
потребує використання бригад капітального ремонту
свердловин і канатної техніки.
На рис. 4 показано схему компонування свердловинного обладнання для експлуатації газової свердловини
з АНПТ за допомогою ежекторного насосу НЕД-1В. Як
робочий агент може виступати технічна вода. Для забезпечення технологічних вимог експлуатації газокомпресорних станцій схема компонування включає використання дворядного ліфта по всій довжині свердловини.
Схему компонування можна застосовувати й за умови
довільної кривизни стовбура свердловини.
Технології ТзОВ «ЕМПІ-сервіс» із використанням
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ежекторних насосів УГИС використовують на родовищах Росії [14, 15]. Ежекторний насос НЕД-1В успішно
проходить випробування на метановугільних свердловинах Російської Федерації.
На основі зазначеного у статті до можливих напрямів удосконалення технологій спорудження свердловин
на сланцевий газ можна віднести:
систему оцінювання якості спорудження свердловин;
систему оцінювання якості технологічних операцій;
технології запобігання забрудненню продуктивних
пластів за рахунок вибору властивостей технологічних
рідин і керування гідродинамічною ситуацією в свердловині;
багатофункціональні ежекторні компоновки і технології освоєння та експлуатації свердловин.
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Удосконалення технології сорбційного
очищення нафтовмісних стоків
УДК 628.316.12:665.71 (045)

Удосконалено технологію очищення нафтовмісних стічних вод шляхом поліпшення поглинальних властивостей
сорбентів на основі рослинних відходів. Представлено вартість технологічних схем очищення стічних вод, забруднених нафтопродуктами.
Усовершенствована технология очистки нефтесодержащих сточных вод путем улучшения поглощающих
свойств сорбентов на основе растительных отходов. Представлена стоимость технологических схем очистки
сточных вод, загрязненных нефтепродуктами.
Oily wastewater treatment technology is improved through the improvement of the absorptive properties of sorbents based on
plant waste. The cost of flowsheets for treatment of wastewaters contaminated with oil products is presented.

Майже всі підприємства нафтогазового комплексу стикаються з проблемами, пов’язаними з очищенням нафтовмісних стоків. Не винятком є і Державний міжнародний
аеропорт (ДМА) «Київ» (Жуляни). Застаріле та неефективне очисне обладнання не забезпечує очищення стічних вод
від нафтопродуктів до гранично допустимої концентрації
0,05 мг/л [1] (табл. 1).
Таблиця 1

Ефективність очищення стічних
вод очисними спорудами аеропорту
До очищення, Після очищенмг/л
ня, мг/л
1,880
0,592

Ступінь очищення Y, %
68,5

Гранично допустима
концентрація, мг/л
0,05

У загальному випадку під час вибору технології очищення конкретного стоку визначальними факторами є витрата стоку, вихідна концентрація нафтопродуктів і супутніх забруднень, вимоги до якості очищеної води за всіма
забрудненнями, що нормуються. Слід зазначити, що з нафтовмісними стоками від місця утворення до майданчика
очисних споруд відбуваються зміни, що суттєво погіршує
і ускладнює процес очищення. Таким чином, залежно від
вимог до якості очищеної води, а також цілого ряду техніко-економічних показників вибирають технологічну систему очищення, основу якої становить механічна обробка.
Під час розробки технологічної схеми, окрім багатокомпонентного складу стічних вод, слід враховувати ще фазоводисперсний стан і ступінь агрегатної стійкості нафтопродуктів. Під час вибору технологічної системи слід уникати
застосування проміжних перекачувань нафтовмісних стоків для попередження додаткового емульгування нафтопродуктів. Тому більш раціональним є використання безнапірних систем очищення.
Метою наших наукових досліджень є удосконалення
технології очищення нафтовмісних стічних вод із використанням сорбентів на основі рослинної сировини на прикладі ДМА «Київ» (Жуляни).
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Рис. 1. Удосконалена технологічна схема очисних споруд ДМА «Київ»:
1 – піскоуловлювачі; 2 – відстійники завислих речовин (мулу);
3 – нафтоуловлювачі; 4, 5, 6, 7 – басейни для додаткового очищення
від нафтопродуктів сорбентом на основі тирси; 8 – колектор

Надійне та якісне очищення нафтовмісних стічних вод
можливе лише у разі реалізації багатоступеневих технологічних схем видалення нафтопродуктів.
На підставі результатів виконаних комплексних досліджень
[2–4] ми запропонували удосконалення технології очищення
стічних вод, забруднених нафтопродуктами. Запропонована
технологічна схема повинна складатися з трьох етапів (рис. 1). На
першому етапі за високої концентрації нафтопродуктів передбачено механічне очищення (класичні пісковловлювачі (1), відстійники (2) та нафтовловлювачі (3)), за середньої концентрації –
глибоке очищення необробленими сорбційними матеріалами
рослинного походження (що на сьогодні є відходами) – тирсою
або лушпинням соняшнику (басейни 4 та 5) (табл. 2) і на третьому – обробленими за температури 200 °С тирсою або лушпинням соняшнику (басейни 6 та 7) (табл. 3). Для термічної обробки
сорбентів на основі рослинної сировини у лабораторних умовах
використовували електропіч опору камерну лабораторну СНОЛ
7,2/1100; у промислових умовах – установку SNOL 2250/500.
Таблиця 2

Ефективність очищення нафтовмісних стічних вод
необробленими тирсою та лушпинням соняшнику
Сорбент
Тирса
Лушпиння
соняшнику

До очищення,
мг/л
1,880

Після очищення, Ступінь очищенмг/л
ня Y, %
1,720
8,5
1,516

19,4
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б

Рис. 2. Затрати на очищення забруднених стічних вод до гранично допустимої концентрації обробленими за різних температурних режимів за
технологічною схемою 4: а – тирсою; б – лушпинням соняшнику
Таблиця 3

Ефективність очищення нафтовмісних стічних вод сорбентами
на основі тирси та лушпиння соняшнику
Розмір
фракції,
мм
1–3
10

Параметри обробки
Вихід
Після
Ступінь
час впливу, темпера- сорбенту очищення, очищення
B, %
мг/л
Y, %
хв
тура Т, ºС
Тирса
20
200
89,5
0,932
50,4
Лушпиння соняшнику
20
200
87,6
0,812
56,8

Застосування пісковловлювачів забезпечує первинне відділення зважених речовин мінерального походження внаслідок дії сил гравітації. Потім стічні води надходять до відстійників, де на дно осідає основна частина органічних завислих
речовин. На останньому етапі механічного очищення у нафтовловлювачах відбувається розділення води та нафти через
різницю їх густин.
Глибоке очищення (до значення ГДК) стічної води забезпечується застосуванням сорбційних матеріалів рослинного
походження, зокрема басейнів, наприклад, із тирсою.
Техніко-економічний розрахунок вартості процесу очищення нафтовмісних стічних вод дав нам змогу встановити,
що доцільним є використання 5 шарів (65 см) необроблених
сорбційних матеріалів рослинного походження та 5 шарів
(65 см) – оброблених за температури 200 °С. Відповідно 5 шарів
необробленої тирси засипають до 4 і 5 басейнів та 5 шарів обробленої – до 6 та 7 басейнів (див. рис. 1).
Після проходження нафтовмісної води об’ємом 165,5 м3 за
рік через необроблену тирсу (4 та 5) концентрація нафтопродуктів у ній знижується удвічі (рис. 2, а). Здатність поглинати
сорбент повністю не втрачається (табл. 4), тому заміну сорбенту
в басейнах можна проводити раз на рік, що зменшує необхідні
об’єми сорбенту. Частоту заміни сорбенту визначають на основі контролю за концентрацією нафтопродуктів у стічних водах
після проходження через басейни 4 та 5; 6 та 7. З метою забезпечення безперервного процесу очищення забруднених стоків
нами запропоновано басейни 4, 6 та 5, 7 розташовувати паралельно (див. рис. 1). У випадку заміни відпрацьованого сорбен-

ту, наприклад у басейнах 4 та 6, зможуть працювати відповідно
5 та 7, що забезпечуватимуть необхідне очищення.
Таблиця 4

Ефективність очищення необробленою та термообробленою
тирсою після повторного використання
Після очищення, мг/л
До очищення,
необроблена оброблена
мг/л
(20 °С)
(200 °С)
1,683
0,932
1,880
1,743
1,100
1,872
1,312

Ступінь очищення Y, %
необроблена оброблена
(20 °С)
(200 °С)
10,5
50,4
7,3
41,5
0,4
30,2

Нижче, у табл. 5, подано порівняльний аналіз (за вартістю) п’яти запропонованих технологічних схем.
Оптимальною є технологічна схема 4, оскільки вартість
процесу очищення є найнижчою та становить 39 600 та
29 800 грн для тирси та лушпиння соняшнику відповідно.
Кількість шарів сорбенту, що використовують при цьому, дорівнює 10, тобто, як було сказано вище, складається з 5 – необробленої сировини та 5 – обробленої за температури 200 ºС.
Для порівняння п’яти запропонованих технологічних
схем очищення щодо вартості процесу було побудовано
графіки-номограми (див. рис. 2), що відображають зміну концентрації нафтопродуктів у стічних водах об’ємом
165,5 м3 (річна витрата аеропорту) залежно від укладених
коштів (у координатах: концентрація – вартість) за різних
температур обробки сорбенту для всіх вищеназваних технологічних схем очищення. Точками на графіках показано
відповідні досягнуті значення концентрації та затрати під
час проходження нафтовмісних стоків через кожен шар
сорбенту висотою 13 см до досягнення значення ГДК нафтопродуктів у стічних водах 0,05 мг/л, що відмічено на
рисунках лінією малинового кольору. Точки перетину кривих концентрації нафтопродуктів із цією лінією по шкалі
абсцис відповідають вартості зазначених технологій.
Пошук оптимальної технології очищення стічних вод на
приведених графіках-номограмах зниження концентрації нафтопродуктів із відповідними затратами для різних умов температурної обробки сорбенту є типовою задачею динамічного
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Таблиця 5

5

30 800

54/52

52 200

0

40 300

58

58 700
84 100

43 200
63 500

40/37
28/25

84 150
136 400

0
0

50 500
67 300

46
35

39 600

29 800

29/27

63 100

0

32 000

37

58 600

45 000

20/18

102 300

0

44 600

26

Затрати на
очищення не
термообробленою тирсою,
грн

43 100

Затрати, грн
5(20 °С)+
5(200 °С) шарів

У т.ч. затрати
на термообробку тирси/
лушпиння соняшнику, %

У т.ч. затрати
на термообробку, %

4

лушпиння
соняшнику

Затрати на
очищення
термообробленою тирсою,
грн

2
3

Без вартості утилізації
сорбенту
Без вартості сорбенту*
Усі витрати
Без вартості сорбенту, із
заміною термообробленого сорбенту раз/рік*
Усі витрати і заміна
термообробленого
сорбенту раз/рік

тирса

У т.ч. затрати
на термообробку тирси, %

1

Технологічна
схема

№ технологічного варіанта

Вартість технологічних схем очищення стічних вод, забруднених нафтопродуктами

* На більшості підприємств деревообробної промисловості тирса є безкоштовним матеріалом, витрат потребує лише її перевезення.

програмування, у якій розглядається процес послідовного вибору шарів сорбенту з різною термообробкою для мінімізації
загальної вартості та вкладених у технологічний процес коштів.
Як показують розрахунки, найкращим для усіх представлених
технологічних схем є варіант, коли в усі басейни завантажено
термооброблену тирсу. Але процес термообробки досить трудомісткий, і є технологічна схема, у якій загальні затрати дещо
вищі, але об’єм термообробленої тирси наполовину менший.
За цією технологічною схемою перші басейни заповнюються
необробленою тирсою, а інші – обробленою. На рис. 2 цей варіант показано червоним кольором. Слід також зазначити, що
зі збільшенням затрат на термообробку відносно затрат на необроблену тирсу цей варіант технології буде оптимальним.
Тому для того, щоб досягти значення ГДК для нафтопродуктів (0,05 мг/л), оптимальним є використання 10 шарів сорбенту: 5 шарів необробленої сировини та 5 шарів сировини, обробленої за температури 200 ºС (точка перетину оптимальної
кривої, зображеної червоним кольором, та прямої гранично
допустимої норми, яку зображено малиновим кольором та розміщено паралельно осі абсцис).
Альтернативою використанню 10 шарів сорбенту на основі тирси та лушпиння соняшнику є використання 21 шару необроблених рослинних відходів або 7 шарів, оброблених за
температури 200 °С, для досягнення значення ГДК нафтопродуктів у стічних водах.
На сьогодні не до кінця вивченим є питання щодо утилізації та регенерації відпрацьованих сорбційних матеріалів. Такі
матеріали після зневоднення, як правило, вивозять на полігони
промислових відходів, що є економічно не обґрунтованим.
Регенерація сорбентів на основі рослинної сировини хімічними методами не доцільна, оскільки вимагає затрати великої кількості реагентів, а також стає проблемою подальшої
переробки відходів, що утворилися. З цього боку представляє
інтерес термічна переробка сорбентів із залишковим вмістом
нафтопродуктів. Утилізацію відпрацьованих сорбентів здійснювали шляхом спалювання у стаціонарній котельні на території заводу 410-ЦА, розташованій на відстані не більше ніж
2 км від очисних споруд аеропорту. Газоаналізатор, що використовувався для контролю продуктів горіння, не зафіксував
понаднормових значень. З метою попередження забруднення
атмосфери перспективним є використання термокаталітичних
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процесів та полімерних компонентів, але цей аспект проблеми
вимагає подальших додаткових досліджень.
Запропоновану технологічну схему можна взяти за основу для розробки схем очищення нафтовмісних стоків багатьох
підприємств нафтової галузі.
Отже, результатом наукового дослідження є вирішення
науково-прикладної проблеми удосконалення технологій очищення нафтовмісних стічних вод шляхом поліпшення поглинальних властивостей сорбційних матеріалів із вітчизняної сировини, що являє собою екологічно безпечний технологічний
процес та забезпечує раціональне використання природних
ресурсів, дотримання нормативних вимог щодо шкідливих
впливів на довкілля.
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