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3
ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

 Ф.В. Козак

канд. техн. наук
ІФНТУНГ

Реформування вищої нафтогазової
освіти: проблеми і шляхи

УДК 378/622.32

Вища нафтогазова освіта України подолала тільки початковий етап реформування, коли більшість
пріоритетів, розглянутих у статті, вже сформовані, але їх реалізацію все більше стримують зовнішні чинники. Трансформаційні процеси у сфері вищої нафтогазової освіти будуть успішними за умови об’єднання зусиль
нафтогазової галузі та нафтогазових вузів України.
Ключові слова: нафтогазова галузь України, освіта, реформування, підготовка кадрів, Болонський процес.
Высшее нефтегазовое образование Украины преодолело только первый этап реформирования, когда большинство приоритетов, рассмотренных в статье, уже сформированы, но их реализация все больше сдерживается внешними факторами. Трансформационные процессы в сфере высшего нефтегазового образования будут
успешными при условии объединения усилий нефтегазовой отрасли и нефтегазовых вузов Украины.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль Украины, образование, реформирование, подготовка кадров, Болонский процесс.
Higher oil and gas education of Ukraine has overcome only the initial reformation stage. Though most of the priorities
considered in the paper have been already formed, their implementation is being kept by external factors. Transformation
processes within higher oil and gas education of Ukraine will be successful in case the efforts of oil and gas industry as
well as oil and gas higher educational establishments of Ukraine are joined together.
Key words: oil and gas industry of Ukraine, education, reformation, training of specialists, Bologna process.

Розвиток вищої освіти України за роки незалежності
був складним і суперечливим. Серед позитивних моментів збільшення чисельності студентів у вищих навчальних
закладах (ВНЗ) ІІІ–IV рівнів акредитації, що здійснюють
підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів, із 170 осіб
на кожні 10 тисяч населення (1990–1991 н. р.) до 401 особи (2012–2013 н. р.) [1]. На жаль, сьогодні цей показник залишається майже вдвічі меншим за аналогічні показники
більшості розвинутих країн світу. Також зросла кількість
аспірантів та докторантів, зокрема кількість докторантів
порівняно з 1991 р. збільшилася утричі. За даними Державного комітету статистики України, кількість ВНЗ ІІІ–IV
рівнів акредитації за роки незалежності зросла з 149 до 349
[2], і сталося це переважно за рахунок сектора недержавних ВНЗ. Процес утворення нових ВНЗ виявився недостатньо керованим державою, що спричинило явну диспропорцію між попитом на фахівців на ринку праці і пропозицією
на освітньому ринку. Найбільш відчутне «перевиробництво» фахівців із вищою освітою відбулося у таких галузях
знань: право, економіка та підприємництво, менеджмент і
адміністрування.
Якщо 1991 року вся підготовка фахівців із вищою
нафтогазовою освітою була зосереджена в Івано-Франківському інституті нафти і газу (тепер Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

(ІФНТУНГ), то 2013 року набори за нафтогазовими освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра, окрім ІФНТУНГ, здійснювали ще чотири ВНЗ ІІІ–
IV рівнів акредитації: Полтавський технічний університет
ім. Ю.Кондратюка, приватний ВНЗ Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю.Бугая, Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Одеська національна академія харчових технологій.
Зрозуміло, що це відбулося не завдяки збільшенню попиту
на таких фахівців, стимульованого зростанням видобування та транспортування магістральними трубопроводами
нафти і газу, будівництвом нових нафтогазових об’єктів
тощо.
Здійснено певну гармонізацію переліку напрямів підготовки (1997, 2006 рр.) та переліку спеціальностей (1997,
2010 рр.). Зокрема, завдяки зусиллям вчених ІФНТУНГ,
його ректора, члена-кореспондента НАН України, професора Є.І.Крижанівського та за підтримки Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України» 2006 року до
переліку внесено новий напрям підготовки – нафтогазова
справа. Суттєві відмінності нафтогазових об’єктів та технологій від інших об’єктів та технологій видобування твердих корисних копалин потребували і потребують принципово різного змісту вищої освіти порівняно з напрямом
підготовки «гірництво».
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Але й теперішні переліки потрібно переглянути,
оскільки вони містять багато спеціальностей, котрих сьогодні не потребують соціально-економічні та суспільні
умови життя.
Закони України «Про освіту» (1996), «Про вищу освіту» (2002), запровадження ступеневої підготовки фахівців
за схемою «молодший спеціаліст – бакалавр – спеціаліст,
магістр», ряд введених у дію нормативно-правових підзаконних актів регулюють зараз організацію та функціонування системи вищої освіти в України, її правові, фінансові засади і суспільні відносини в цій сфері.
Приєднання вищої школи України до Болонського
процесу як засіб входження до єдиного європейського
освітнього простору спричинило істотне модернізаційне
прискорення розвитку національної системи вищої освіти.
Всі проблеми Болонського процесу розглядалися та реалізовувалися у сфері вищої освіти. Але якість вищої освіти
багато в чому залежить від рівня підготовки випускників
середньої школи, що з року в рік, на жаль, деградує. Запроваджене державою зовнішнє незалежне оцінювання знань
як, безсумнівно, позитивна реформа в освіті використовує
метод відносних оцінок (100 відсотків балів у сертифікатах
виставляється особам за кращі результати, хоча вони виконали тестові завдання, наприклад, тільки на 70–80 відсотків), котрий приховує наявну кризу та її поглиблення.
Вища освіта як сфера соціально-економічних інвестицій сьогодні спричиняє еквівалентний вплив на сталий
розвиток будь-якої держави. В цьому сенсі місце та роль
вищої нафтогазової освіти в Україні мали б відповідати
вагомості цієї бюджетоутворюючої галузі, адже частка нафти і газу тільки в енергетичному балансі держави перевищує 60 відсотків.
Але сьогодення свідчить: в Україні вища освіта загалом та вища нафтогазова освіта зокрема ні економічно, ні
соціально, ні законодавчо ще не стали вагомим впливовим
чинником трансформаційних процесів розвитку держави,
що підтверджується залишковим принципом фінансування освіти. Тому основні статті видатків бюджету спрямовуються не на підвищення якості освіти, а на зарплату,
стипендію та комунальні платежі (понад 70 % усього фінансування). За цих умов вітчизняні вузи не здатні конкурувати з ВНЗ Німеччини, Франції, Великої Британії,
США, Японії та інших країн, котрі витрачають на освіту
до двадцяти і більше відсотків ВВП. Тому і не дивно, що
жоден із ВНЗ України за світовими рейтингами не входить
до групи лідерів.
Діяльність переважної більшості ВНЗ України в теперішній час зосереджена на пошуках нових фінансових
механізмів виживання та розвитку. Найбільш поширеними шляхами досягнення бажаної фінансової стабільності
стали ліцензування та відкриття нових напрямів підготовки, спеціальностей, що користуються попитом у молоді, збільшення кількості студентів, які навчаються за
кошти фізичних та юридичних осіб. Так, у 2012/2013 навчальному році у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм
власності всього навчалося 1 млн 824,9 тис. осіб, а за кошти державного бюджету відповідно 767,5 тис. осіб, або
42 відсотки [1].
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Збільшення за роки незалежності України кількості
ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку
фахівців за нафтогазовими напрямами і спеціальностями,
потрібно пояснювати саме цими обставинами та сподіваннями раніше зазначених установ одержати від вагомої в
державі нафтогазової галузі якщо не фінансову, то хоча б
істотну матеріальну підтримку. Але сподівання переважно
так і залишилися сподіваннями.
Фінансування вищої нафтогазової освіти і вищої освіти України загалом потрібно перетворити з тягаря державного бюджету на складову економічного розвитку країни.
Реформи і модернізація вищої освіти мають бути скеровані
на її інтеграцію з ринком праці та виробничими сферами
держави з урахуванням важливої світової тенденції – злиття сучасних виробництв як з проектно-технологічними,
так і з фундаментальними та прикладними, пошуковими
дослідженнями.
Що ж конче підлягає реформуванню у сфері вищої
освіти України?
За роки незалежності України у сфері вищої освіти назбиралося багато проблем і питань, на які сьогодні немає
чіткої обґрунтованої та вичерпної відповіді. Розглянемо деякі з них із урахуванням обмеженості об’єму цієї публікації.
До розряду першочергових належить необхідність
внесення суттєвих змін до чинного Закону України «Про
вищу освіту». Керуючись реаліями сьогодення, доцільно
вилучити зі структури вищої освіти освітній рівень «неповна вища освіта» та освітньо-кваліфікаційний рівень
«молодший спеціаліст». Немає підстав вважати вищими
навчальними закладами ті, в яких поряд із вищою освітою допускається отримувати загальну середню освіту.
Молодших спеціалістів потрібно готувати в закладах професійно-технічної освіти. Це, серед іншого, дистанціює
молодшого спеціаліста від бакалавра, зменшить штучно
завищену в країні кількість вищих навчальних закладів
за рахунок технікумів, коледжів та вищих ПТУ, котрих у
2013 році налічувалося усього 505 [2], шість із яких готують молодших спеціалістів тільки або частково за нафтогазовими спеціальностями та з буріння свердловин.
Потрібно привести у відповідність нормативно-правові документи та стандарти у сфері праці (випуски довідників «Класифікатор професій», «Кваліфікаційні характеристики професій», посадові інструкції тощо) щодо
освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, магістра за
Болонською декларацією, чітко розмежувавши їх від
«старих» (колишнього СРСР) освітньо-кваліфікаційних
рівнів молодшого спеціаліста і спеціаліста.
Присвоєння кваліфікаційного рівня згідно з чинним
Законом одночасно з освітнім рівнем після завершення навчання у ВНЗ є анахронізмом, оскільки впродовж останнього десятиліття практична підготовка випускників
значної кількості спеціальностей погіршилася: підприємства різних форм власності (у тому числі нафтогазові)
не бажають брати студентів на практику, мотивуючи свої
відмови конфіденційністю виробничої інформації, вимагають від вузів оплати за надані послуги з практики,
покриття яких держава не фінансує, не надають робочих
місць студентам-практикантам тощо. А отже, студенти
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під час навчання не набувають відповідних практичних
вмінь і навичок, передбачених освітнім стандартом, і кваліфікація випускникові ВНЗ присвоюється формально.
Настав час й у нашій країні створити незалежні від
держави та від ВНЗ сертифікаційні центри чи агенції, що
присвоюватимуть молодому фахівцю після двох–трьох
років роботи відповідний кваліфікаційний рівень та здійснюватимуть потім його переатестацію, наприклад, через
кожні 5–7 років, що вже давно запроваджено в розвинутих країнах світу.
Структура системи стандартів вищої освіти чинного
Закону, що встановлює взаємопогоджену сукупність правових норм та вимог до змісту, обсягу, рівня якості вищої
освіти і нормативних термінів навчання, морально застаріла, громіздка і дуже інерційна. Вона вибудувана переважно на репродуктивному методі навчання. Студенти
перевантажені надмірною кількістю як навчальних дисциплін, що вивчаються протягом семестру (в середньому 8–11 дисциплін проти 4–6 у провідних країнах світу),
так і заліків й екзаменів, а тому не мають достатньо часу
сповна використати один із найбільш ефективних методів
навчання – діяльнісне самостійне оволодіння знаннями.
Коригування змісту освіти, навчальних планів і програм,
методів викладання та проведення наукових досліджень,
модернізація навчально-лабораторної бази з оновленням
відповідного методичного забезпечення відбувається повільно, що надає вищій освіті рис консерватизму та недосконалості. Безумовно, цьому сприяють обмеженість
фінансових ресурсів та певна байдужість роботодавців
до якості освіти.
Вища школа залишається монополістом в оцінюванні
якості підготовки фахівців. Невелике за чисельністю кадрів Міністерство освіти і науки (МОН) України не може
здійснити належний моніторинг якості вищої освіти, яка
є одним із ключових показників модернізації освітянської
сфери. І тому створення акредитаційних центрів – це не
тільки одне з положень Болонської декларації, але й дуже
важлива субстанція реформування вищої освіти. Хто, в
які терміни і за чиї кошти створюватиме акредитаційні
центри та згадані раніше сертифікаційні агенції – питання поки що відкрите.
В умовах прояву можливих кризових явищ ринкові
механізми розвитку як нафтогазової галузі, так і економіки України загалом мають бути швидкозмінними. Тому
систему стандартів вищої освіти потрібно беззастережно
пристосувати до цих вимог шляхом реформування на засадах прозорості, гласності, за рівноправної ролі всіх соціальних партнерів: учасників навчального процесу, роботодавців, відповідних центральних органів виконавчої
влади України тощо.
Істотно зменшена частка організацій, підприємств,
установ державної форми власності за роки незалежності
України не дає змоги визначати обсяги державного замовлення шляхом розрахунку кількості кадрів і працівників
відповідних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних
рівнів тільки за потребою державних секторів економіки,
тобто ще за радянським методом централізованого планування (див. ст. 64 Закону).

В основу формування державного замовлення має
бути покладена ст. 53 Конституції України: держава забезпечує доступність та безоплатність вищої освіти в
державних і комунальних навчальних закладах. Штучно
створювати за допомогою державного замовлення перешкоди у здобутті певної спеціальності не можна, бо це обмежує доступність до безоплатної освіти. Чи знайде своє
місце в суспільстві особа саме за отриманим фахом – це
вже інша проблема.
Одна з пропозицій щодо перегляду принципів формування державного замовлення була оприлюднена ректором ІФНТУНГ Є.І. Крижанівським ще 2007 року [3]. Конституційне право на отримання вищої освіти гарантує
держава шляхом кредитування навчання за пільговими
кредитними ставками згідно, наприклад, із постановою
Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. № 916 усім
випускникам середньої школи, які мають позитивні результати незалежного оцінювання знань і рекомендацію
ВНЗ на зарахування. Кількість вступників, які зараховуються на окремі напрями підготовки, спеціальності, визначається ліцензованими обсягами підготовки конкретного ВНЗ. Державне замовлення формується і доводиться
після завершення навчання. Випускникам вузів, які вибороли державне замовлення на конкурсних засадах, кредит погашає держава. Інші випускники беруть участь у
конкурсах ринку праці роботодавців різних форм власності і погашають кредит у процесі трудової діяльності.
Працевлаштування за кордоном можливе тільки за умови
повного повернення кредиту, щоб таким чином уникнути
інвестування економік інших країн.
Викладені умови поширюються на всі ВНЗ різних
форм власності. Так буде реалізовано принцип здорової
конкуренції між ВНЗ та його випускниками, поліпшиться
мотивація до отримання вищої освіти і посилиться відповідальність випускників ВНЗ за ефективне використання
державних кредитів на навчання.
Упродовж 1992–1996 років сімдесяти трьом вітчизняним вузам ІІІ–IV рівнів акредитації вже надавали автономію в повному обсязі або з певних питань [4]. Але
державний механізм виявився не готовим до створення
відповідного правового поля і загальмував реальне передання функцій автономії зазначеним ВНЗ. Демократизація та поглиблення відкритості суспільства, соціально-економічні зміни в країні, тенденції до обмеження
контролюючого та управлінського тиску, розширення
міжнародних контактів вищої школи на засадах Болонської декларації обумовлюють нагальність надання ВНЗ
значно більшої автономії з фіксацією цієї автономії саме
на законодавчому рівні. Базовими в автономії ВНЗ є права
та академічні свободи у визначенні змісту вищої освіти, у
формуванні штату науково-педагогічних працівників без
огляду на кількісний склад студентів, у здійсненні науково-інноваційної та фінансово-господарської діяльності.
Ряд проблем реформування вищої освіти, у тому числі
і нафтогазової, неможливо вирішити тільки шляхом перегляду Закону України «Про вищу освіту». Зокрема, в нормативно-правовому полі майже відсутні перешкоди щодо
мобільності вітчизняних студентів як однієї з головних
Нафтогазова галузь України. 2014. № 1
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цілей Болонського процесу. Завдяки цьому, наприклад,
тільки у 2013 році 75 випускників-магістрів ІФНТУНГ
нафтогазових та споріднених спеціальностей одержали
одночасно по два дипломи: другий – диплом магістра
європейського взірця Краківської гірничо-металургійної
академії ім. С. Сташиця. Але безробіття багатьох батьків студентів, низькі заробітна плата і рівень соціального захисту інших стають перешкодою в мобільності для
левової частки студентів. Постанова Кабінету Міністрів
України (КМУ) від 13.04.2011 року № 411 про навчання
студентів та аспірантів, стажування наукових і науковопедагогічних працівників за кордоном щорічно сприяє
мобільності за кошти держбюджету тільки орієнтовно
ста студентів усіх ВНЗ України, а в наказах МОН України про виконання зазначеної Постанови КМУ Переліки
пріоритетних напрямів освіти і науки, провідних вищих
навчальних закладів та наукових установ за кордоном не
містять ні нафтогазового напряму, ні нафтогазових спеціальностей, ні нафтогазових ВНЗ.
Не кращі справи з мобільністю науково-педагогічних
працівників ВНЗ. Держава не виділяє коштів ВНЗ на таку
діяльність, за винятком згаданої Постанови КМУ, котра
до того ж не передбачає фінансування стажування науково-педагогічних працівників у виробничій сфері за кордоном для опанування новітніми технологіями, набуття
досвіду роботи з кращими сучасними агрегатами, машинами, приладами тощо. А для науково-педагогічних працівників нафтогазових спеціальностей такі стажування
вкрай потрібні і корисні. Адже об’єктами діяльності фахівців нафтогазового профілю є родовища нафти і газу як
на континенті, так і в акваторіях Чорного та Азовського
морів, що залягають на глибинах до 4000–5000 м і більше
в умовах високих пластових тисків (80–100 МПа) і температур (150–200ºС), специфічні технології видобування
сланцевого газу, магістральні газонафтопроводи протяжністю декілька тисяч кілометрів з газотурбінними агрегатами потужністю до 25 МВт, підземні сховища газу,
дотискувальні та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, склади нафти і нафтопродуктів тощо.
Важливо не тільки озброїти майбутніх фахівців сучасними знаннями у цій сфері, але й навчити їх під час професійної діяльності уникати аварій, подібних катастрофі
з морською платформою Deepwater Horizon у Мексиканській затоці 2010 року.
Мала зарплата науково-педагогічних працівників
нафтогазових вузів, яка мала б бути удвічі вищою за середню по промисловості, низький рівень соціального захисту (забезпечення житлом, охорона здоров’я тощо) обумовлюють плинність передусім найбільш перспективних
кадрів вищої кваліфікації, не приваблюють молодь до
науково-педагогічної роботи. При цьому система підготовки фахівців вищої кваліфікації сьогодні не потребує
істотних реформ.
Складні та науково місткі технології й об’єкти нафтогазової галузі диктують вимогу профільним вузам володіти відповідною науково-навчальною базою для забезпечення високої якості підготовки фахівців. Оновлення
матеріальної бази було і залишається актуальною проНафтогазова галузь України. 2014. № 1

блемою для всіх ВНЗ, особливо для технічних. Упродовж
2008/2009 навчального року МОН України розробляло
проект державної програми оновлення та модернізації лабораторної бази технічних ВНЗ України, але вона так і не
набула чинності.
Цю проблему можна вирішувати шляхом залучення
ресурсів зацікавлених нафтогазових організацій та підприємств. Мова йде не про надання спонсорського фінансування, а про пошуки та створення відповідних умов
для заробляння нафтогазовими ВНЗ цих коштів.
Прикладом подібного розв’язання розглядуваного
питання є договір ІФНТУНГ про спільну діяльність із
Національною акціонерноюї компанією «Нафтогаз України» із сертифікації персоналу нафтогазової галузі на базі
встановленого в університеті бурового тренажера-імітатора DRILLSIM-5000 [3].
На сьогодні в ІФНТУНГ зосереджено більше половини докторів та кандидатів наук усієї галузі з нафтогазових наукових спеціальностей. Тільки 2013 року вчені університету захистили 15 докторських та 33 кандидатських
дисертацій.
Колектив науково-педагогічних працівників та науковців університету здатен забезпечити сучасні потреби нафтогазової галузі у передовій конкурентоздатній
науково-технічній продукції. Так, зокрема, впродовж
2006–2012 рр. 18 вчених університету стали лауреатами
Державної премії в галузі науки і техніки, що є найвищою науковою оцінкою вченого в Україні. Ще для прикладу: у рамках Державної цільової науково-технічної
та соціальної програми «Наука в університетах на 2008–
2017 рр.» виконано науково-дослідну роботу «Розроблення та впровадження енергоефективних технологій на діючих енергоємних об’єктах нафтогазового комплексу».
У ній проведено огляд стану проблеми енергозаощадження в нафтогазовій галузі України, оцінено галузевий та
міжгалузевий потенціал енергозаощадження. З урахуванням світового та вітчизняного досвіду було розроблено та апробовано ряд технологій, методів та засобів,
спрямованих на зниження енергоспоживання на об’єктах
нафтогазового комплексу.
З метою збільшення видобутку вуглеводневої сировини на шельфі Чорного моря виконано комплекс науково-дослідних робіт для ПАТ «Державне акціонерне
товариство «Чорноморнафтогаз». Науковцями університету впроваджено композиційне ізоляційне покриття на
бітумно-полімерній основі для захисту лінійної частини
магістральних газопроводів, впроваджено пристрій контролю структури багатофазного потоку з експлуатаційних свердловин, розроблено тимчасовий регламент
«Контроль якості кільцевих зварних з’єднань трубопроводів при укладанні підводного трубопроводу БК-1
Одеського ГР-МСП Голіцинського ГКР з трубоукладальної баржі», а також спільно з Нафтогазовим науково-технологічним парком виконуються роботи з інформаційного та нормативного супроводу введення в експлуатацію
СПБУ «Петро Годованець».
Сьогодні на урядовому рівні розглядається спільний
проект університету та Інституту електрозварювання
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ім. Є.О.Патона альтернативного постачання стисненого
до великих тисків газу спеціалізованими кораблями-контейнеровозами до українського узбережжя Чорного моря.
Це відкриє Україні доступ до більш дешевого порівняно
з російським природного газу з Азербайджану, Туркменії
та деяких країн Північної Африки.
Проте обсяги фінансування нафтогазовою галуззю науково-дослідних робіт університету скоротилися з
3691,2 тис. грн у 2005 році до 240 тис. грн у 2013 році, що
свідчить про недостатнє використання галуззю можливостей наукового потенціалу вчених ІФНТУНГ.
Чи готові роботодавці нафтогазової галузі поділити
відповідальність із ВНЗ та центральними органами виконавчої влади України за створення умов злиття сучасного виробництва з науковою сферою вищої освіти? Яка
повнота усвідомлення зростання своєї ролі та впливу на
реформування вищої нафтогазової освіти у світлі Болонського процесу, за припинення міграції кваліфікованих
кадрів до інших форм зайнятості, котрі не вимагають ні
вищої освіти, ні умінь, ні навичок? Питання, і знову питання…
Висновок
Вища нафтогазова освіта подолала фактично тільки
початковий етап реформування, коли більшість його пріоритетів вже сформовані, але подальші етапи реформування все більше стримуються зовнішніми чинниками.
І тільки спільними зусиллями нафтогазової галузі, за умо-

ви її зацікавленості, та нафтогазових ВНЗ будуть досягнуті
глибинні трансформаційні зміни у сфері вищої нафтогазової освіти.
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НОВИНИ

ХХІ Світовий нафтовий конгрес
Упродовж 15–19 червня 2014 р. проходитиме ХХІ Світовий нафтовий конгрес і приурочена до нього Міжнародна нафтогазова виставка. Ці заходи відбудуться у Москві, їх організатор – Світова нафтова рада. Світовий
нафтовий конгрес, який організовується кожні три роки, дає унікальну можливість ознайомитися з найновішими
науково-технічними досягненнями нафтогазових компаній світу та безпосередньо поспілкуватися з провідними
фахівцями галузі.
Програмою конгресу передбачено виступи вчених, представників виробничних, фінансових та бізнесових організацій у рамках 25 форумів. Найбільша кількість доповідей очікується на таких форумах, як: «Нові можливості
старих родовищ», «Розвідка і видобування в Арктиці», «Розвідка і видобування на великих морських глибинах»,
«Розвідка і видобування нетрадиційних нафти і газу», «Нові технології геологічного вивчення надр», «Нові технології в бурінні і видобуванні», «Зменшення вуглецю в паливах і продуктах переробки нафти», «Інноваційні каталітичні процеси для конверсії вуглеводнів», «Технології виробництва біопалив», «Трубопровідне транспортування
нафти і нафтопродуктів та їх зберігання», «Нові розробки та майбутнє зростання стиснутого і зрідженого
природного газу, отриманих із газу, вугілля та біомаси рідких палив, а також шахтного метану, газогідратів
тощо», «Зростання впливу постачання нетрадиційного газу», «Збільшення ваги отриманих із газу рідин», «Нові
розробки транспортування газу на далекі відстані (трубопроводи, кораблі, перетин кордонів)», «Фінансові інвестиції в нафтову і газову промисловість: виклики і можливості», «Забезпечення безпеки постачання за рахунок
удосконалення інфраструктури, обладнання і матеріалів», «Роль інновацій і технологій у формуванні нафтової і
газової промисловості», «Енергоефективні і екологічно привабливі технології в галузі», «Роль нафтової і газової
промисловості у вирішенні енергетичних проблем» тощо.
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ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

 В.М. Владика

Львівський комплексний науководослідний центр УкрНДІгазу

Моделювання
процесу ущільнення
слабозцементованих і сипучих
піщано-алевритових порід

УДК 553.982

На прикладі порід, представлених мономінеральними кварцовими пісковиками (горизонт НД-9), експериментально обґрунтовано граничні умови і можливості моделювання сипучих порід, які виносяться у вигляді піску і шламу.
Граничне значення водонасичення, за якого фазова газопроникність наближається до нуля, становить 62 %.
Пористості консолідованих порід і дезінтегрованої проби виявилися практично ідентичними (18–18,1 %), а для
визначень газопроникності необхідно застосовувати зменшувальний перерахунковий параметр 4,5.
Ключові слова: порода-колектор, зразок, дезінтегрована проба, шлам, пористість, газопроникність, ефективний тиск.
На примере пород, представленных мономинеральными кварцевыми песчаниками (горизонт НД-9), экспериментально обоснованы граничные условия и возможности моделирования сыпучих пород, выносимых в виде песка и
шлама. Предельное значение водонасыщения, при котором фазовая газопроницаемость приближается к нулю,
составляет 62 %. Пористости консолидированных пород и дезинтегрированной пробы оказались практически
идентичными (18–18,1 %), а для определений газопроницаемости необходимо применять понижающий пересчетный параметр 4,5.
Ключевые слова: порода-коллектор, образец, дезинтегрированная проба, шлам, пористость, газопроницаемость, эффективное давление.
By the example of rocks presented with monomineral quartz sandstones (the horizon BD-9) experimentally justified
boundary conditions and opportunities of simulation of loose rocks born as sand and slurry. Extreme of watersaturation,
at which phase gas permeability approaches to zero accounts for 62 %. Porosity of consolidated rocks and destroyed test
they turned out practically identical (18–18,1 %), and for gas permeability definitions it is necessary to apply parameter
reducing scaled 4,5.
Key words: rock-collector, sample, destroyed test, slurry, porosity, gas permeability, effective pressure.

Досвід проведення досліджень слабозцементованих і
сипучих порід-колекторів [1–3] свідчить про те, що одержати інформацію про їх літолого-петрофізичні властивості у
багатьох випадках неможливо, оскільки вони руйнуються
у процесі буріння свердловин і виносяться на поверхню у
вигляді шламу та піску. Руйнування слабозцементованого
керна часто відбувається також під час виготовлення з нього циліндрів та насичення їх пластовою водою.
Відсутність наукового та методичного обґрунтування
досліджень слабозцементованих і крихких порід-колекторів унеможливлює достовірну інтерпретацію даних ГДС і
відповідно прогнозування їх колекторських властивостей
на нових перспективних площах. Сказане, зокрема, стосується безпосередньо глинистих порід-колекторів, які
поширені у відкладах сарматського ярусу, залягають на
глибинах 500–1400 м і до складу яких входять такі породоутворюючі мінеральні фази, як монтморилоніт і гідрослюда [4].
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Ущільнення є одним із основних процесів, що визначає
зміну петрофізичних властивостей осадових порід під час їх
формування. Багато дослідників у різних аспектах вивчало
закономірності цих змін. Зокрема, для різних нафтогазоносних областей було побудовано криві ущільнення [5–7]. Відомі також залежності ущільнення від глибини, пористості та
інших властивостей для піщано-алевритових порід-колекторів. Окремі наукові праці присвячено вивченню вторинних
перетворень в осадових породах у процесі їх формування.
Також вивчався вплив на гравітаційне ущільнення по відношенню до глибини максимального занурення, аномального
пластового тиску, температури, геологічного віку [8, 9]. Однак ущільнення як фізичний процес вивчено меншою мірою.
Експериментальне обґрунтування методу моделювання
фізичних властивостей слабозцементованих порід-колекторів здійснив О.М. Верховський [10]. Він виділив дві умови
адекватності фізичного моделювання слабозцементованих
порід:
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Рис. 1 Св. 14-Дубаневичі, зразок 39. Вісь керна орієнтована горизонтально. Загальний вигляд породи. У цілому текстура, розмірність
уламкових зерен, мінеральний склад та розподіл цементуючої
маси виглядають рівномірними та однорідними. Разом із тим у
центральній частині (дещо зміщеній вліво) проглядаються елементи слабо проявленої плямистої текстури у вигляді ледь помітних
«згустків» і ледь помітної похилої смуги, що примикає зліва

збереження упродовж усього геологічного часу існування порід дискретних характеристик мінеральних зерен,
що входять до складу цих порід;
відтворюваність щільності упаковки і просторової орієнтації зерен.
Використання першої умови випливає з аналізу геолого-геохімічних змін у породах під час їх моделювання. Виконання другої умови можливе у разі відтворення (реконструкції) умов гравітаційного ущільнення порід, а саме:
первинної щільності зерен, величини тиску ущільнення,
швидкості деформації, граничних умов і типу флюїдонасичення.
Об’єктом досліджень були пісковики, відібрані із св.
14-Дубаневичі, (горизонт НД-9). Визначені пористість
(у поверхневих і пластових умовах) та абсолютна газопроникність (у пластових умовах) становлять відповідно 18,9,
18,1 % і 12,9 мД.

Методика досліджень
Після проведення повного комплексу петрофізичного вивчення стандартного зразка (циліндра) залишки керна руйнували під тиском, після чого окремі його фрагменти подрібнювали до зернистого стану.
Отриману пробу при температурі 105 °С просушували
у термічній шафі до постійної маси. Після цього шляхом квартування формували пробу, яка за своєю масою
відповідала б масі сухого циліндричного зразка. Сформовану зернисту пробу засипали у кернотримач, у якому створювався ефективний тиск Реф, який ступенево
змінювався у межах від 25 до 400 кгс/см 2 . На кожному
ступені Реф вимірювали абсолютну газопроникність
за умов перепаду тиску між входом і виходом (ΔР=
0,24 кгс/см 2).
Після першого етапу експерименту ущільнену пробу
вилучали з кернотримача і знову висушували у дезінтегрованому стані до постійної маси при температурі 105 °С,
повторно засипали у кернотримач, де на неї створювали гідрообтискування у 25 кгс/см 2. До верхнього штока
керноприймача під’єднували капіляр об’ємом 5 см3, запо-

внений пластовою водою з мінералізацією 50 г/л, питомим електричним опором ρв = 0,15 Ом·м і питомою вагою
1,035 г/см3. Шляхом капілярного просочення у часі визначали відкриту пористість дезінтегрованої проби. Після появи води на виході отвору нижнього штока останній перекривали запірним вентилем. За величиною об’єму увібраної води Vв і об’ємом проби Vпр (при Реф=25 кгс/см 2) визначали величину Кп у поверхневих умовах за співвідношенням
Vв/Vпр, яка становила 18,7 %. Отримане значення практично не відрізняється від такого для природного зразка
(18,9 %).

Літолого-петрографічне вивчення порід у шліфах
Порода (рис. 1) представлена алевритистими дрібнозернистими рівномірнозернистими мономінеральними
(мономіктовими) кварцевими пісковиками з незначною
(<5 %) домішкою середньопсамітових (0,25–0,5 мм) та поодиноких крупнопсамітових (0,5–1,0 мм) уламкових зерен,
апоглинисто-(кремнисто-хлорит-слюдисто-гідрослюдиста
асоціація)карбонатним плівково-поровим цементом та поровим типом пустотного простору.
Текстура масивна, однорідна. Структура породи дрібнопсамітова до алевро-псамітової.

Рис. 2. Залежність проникності (1) та відносної зміни довжини
(2) дезінтегрованого сухого зразка і залежність пористості (3) та
відносної зміни довжини (4) дезінтегрованого зразка, насиченого
пластовою водою мінералізацією 50 г/л, від ефективного тиску
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Рис. 4. Зміна фазової (1) і відносної фазової (2, 3) проникності порідколекторів нижньосарматських відкладів залежно від їх водонасичення: крива 2 нормована за абсолютною газопроникністю сухого
зразка; крива 3 нормована за ефективною газопроникністю зразка,
що містить 42 % залишкової води

Рис. 3. Зміна пористості (1) і питомого електричного опору (2) водонасиченого зразка залежно від ефективного тиску

Мінеральний склад уламкової частини породи
Серед мінералів уламків визначено кварц, кварцитоподібні уламки (поодинокі зерна), халцедон, альбіт (поодинокі зерна), карбонат, глауконіт, циркон. За винятком глауконіту, усі визначені мінерали відносять до алотигенних.
Зерна кварцу у кількісному відношенні виконують
роль породоутворюючого компонента, в об’ємі уламкової
частини їх кількість становить не менше 95 %. Вони характеризуються різним ступенем окатаності та належать
до різних класів розмірності (гранулометричних класів).
Кварцитоподібні уламки та халцедон відносять до
дрібнопсамітової–алевритової фракцій.
Характеристика цементуючої маси породи
За співвідношенням зерен і цементу в породі і взаємним розташуванням цих компонентів розрізняють два текстурні типи:
поровий (відбувається повне або часткове заповнення
проміжків між сусідніми уламками);
плівковий (його значно менше). Цей тип цементу у вигляді суцільної або переривчастої плівки оточує зерна. Загальна кількість цементу від об’єму породи не перевищує
20 %.
Пустотний простір
Представлений виключно поровим типом. Морфологія
(конфігурація) пор визначається взаємним розташуванням
уламкових зерен різної або близької розмірності та ступенем заповнення міжзернових проміжків цементуючою
масою. Форма пор різноманітна: кутувата, округла, видовжена або неправильна. Переважний розмір пор змінюєтьНафтогазова галузь України. 2014. № 1

ся в межах від 50 до 100 мкм. Разом з тим зустрічаємо пори
більшого або меншого (до 10 мкм) розміру.
Незважаючи на значну кількість пор, їх загальна
площа в площині шліфа, вирізаного вздовж осі керна, не
перевищує 18 %.
Серед пор зустрічаємо майже виключно ізольовані,
з’єднувальних каналів майже не спостерігаємо. Густота
розташування також не передбачає сполучень між сусідніми порами.
За походженням пори первинні (седиментогенні).
У процесі діагенетичних перетворень (ущільнення породи) за рахунок утворення аутигенного глауконіту та
кристалізації кальциту відбувалося зменшення об’єму
пустотного простору та їх ізольованість. Не виключено,
що з’єднувальні міжпорові канали були закупорені новоутвореними мінералами.
Дослідження пористості та електричних властивостей водонасичених порід (типових зразків пісковиків,
див. рис. 2 та 3) засвідчило про таке: за ефективного тиску від 25 кгс/см 2 пористість становила 18,8 %, при Реф –
до 200 кгс/см 2 відкрита пористість монотонно зменшується від 18,8 до 18 %, а потім до ефективного тиску
300 кгс/см 2 стрімко спадає до 17 %.
При цьому питомий електричний опір повністю водонасиченої породи віддзеркалює електричні властивості і зростає від 2,8 (при Реф =25 кгс/см 2) до 3,5 Ом∙м
(при Реф =300 кгс/см 2).
За водонасичення порід близько 62 % фазова (відносна
фазова) газопроникність наближається до нуля (рис. 4).
Її потрібно вважати граничною під час виділення колекторів у розрізі за даними ГДС для описаного літотипу
порід. При цьому порода має такі структурні особливості: на частку субкапілярних пор (радіусом менше
0,5 мкм) припадає 42 %, вони заповнені залишковою водою, тобто участі у фільтрації газу не беруть; частка капілярних пор (радіусом 0,5–2,4 мкм) становить 46 %; ре-
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шта 12 % – це надкапілярні пори радіусом 2,4–100 мкм.
Отже, ефективний поровий об’єм формують надкапілярні і капілярні пори, що у нашому випадку становлять
58 % від загального об’єму пор.
Вивчення фільтраційних властивостей того ж дезінтегрованого зразка засвідчило, що його фазова проникність
залежить від часу ущільнення і змінюється від 4,3 до 1 мД
(за ефективного тиску Реф 300 кгс/см2) протягом 12 діб. Спостерігається така тенденція зміни абсолютної газопроникності дезінтегрованого сухого зразка: за ефективного тиску
Реф =25 кгс/см2 проникність до Реф =100 кгс/см2 стрімко падає з 79,8 до 58 мД, а потім монотонно знижується до 52 мД
(за ефективного тиску Реф =400 кгс/см2). При цьому відносна
довжина зразка ΔL/L змінюється до 0,12. Пористість дезінтегрованої проби падає з 18,8 до 18 % (при Реф =200 кгс/см2), тобто за цим показником властивості змодельованої дезінтегрованої проби і порід-колекторів у природних пластових
умовах залягання ідентичні.
Відносна зміна довжини дезінтегрованої породи, насиченої моделлю пластової води мінералізацією 50 г/л, за рахунок
зменшення сил тертя стрімко зростає від 0,03 до 0,15 відносної довжини зразка. Щодо абсолютної газопроникності, то
за цим показником фільтраційні властивості дезінтегрованої
проби виявилися завищеними в 4,5 раза порівняно з цим параметром, визначеним на природному зразку керна.
Висновок
Отже, зазначену відносну величину необхідно приймати за перерахунковий показник під час дослідження фільтраційних властивостей на пробах шламу для вивченого
літотипу порід у сарматських відкладах (горизонт НД-9).
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НОВІ КНИГИ
У 2014 р. видавництво «Центр Європи» випустило книгу авторів М.М. Поліника,
В.М. Ясюка і Р.С. Яремійчука «Колтюбінг в нафтогазовидобуванні». Книга носить довідковий характер і разом із тим служить цінним посібником для вивчення і застосування колтюбінгових технологій у процесах буріння та експлуатації нафтових і
газових свердловин. У ній детально описано обладнання для роботи гнучкими трубами, основні типи колтюбінгових установок та свердловинні інструменти, які використовуються в цих технологіях. Значну увагу приділено власне колоні гнучких труб:
матеріалам та технології їх виготовлення, механічним властивостям, проектуванню
та експлуатації гнучких труб. Детально описано світовий досвід використання колтюбінгових технологій.
Оскільки колтюбінгові технології в Україні почали запроваджувати тільки з 2001 р.,
для фахівців галузі книга стане цінним посібником для розроблення і широкого застосування інноваційних технологій, які базуються на використанні гнучких труб.
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До питання підвищення
продуктивності нафтогазових
свердловин

 В.М. Світлицький

д-р техн. наук
ПАТ «Укргазвидобування»

УДК 622.246.6

У статті проаналізовано р���������������������������������������������������������������������������������
езультати інтенсифікації припливу вуглеводнів до експлуатаційних свердловин газоконденсатних родовищ Дніпровськ������������������������������������������������������������������������
о-Донецької западини. Рекомендується така послідовність проведення обробок хімічними реагентами: солянокислотна суміш – поверхнево-активна речовина – органічно-кислотна суміш –
амінокислотний реагент. Методи є високорентабельними, вони дають змогу економити кошти, зокрема шляхом розрідження мережі експлуатаційних свердловин.
Ключові слова: свердловина, інтенсифікація припливу вуглеводнів, родовища, хімічні реагенти.
В статье проанализированы результаты интенсификации притока углеводородов в эксплуатационные скважины газоконденсатных месторождений Днепровско-Донецкой впадины. Рекомендуется следующая последовательность проведения обработок химическими реагентами: соляно-кислотная смесь – поверхностно-активное
вещество – органично-кислотная смесь – аминокислотный реагент. Методы являются высокорентабельными и
позволяют экономить средства, в частности путем разрежения сети эксплуатационных скважин.
Ключевые слова: скважина, интенсификация притока углеводородов, химические реагенты.
The results of stimulation of hydrocarbon flow in development wells of Dnipro-Donets basin condensate fields are analyzed in the article. The applying of the following chemical treatment: hydrochloric acid mixture-surfactant-organic-acid
mix-amino acid reagent is recommended. Presented methods are highly profitable and allow to save costs, particularly
due to rarefaction of well network.
Key words: well, stimulation of hydrocarbon flow, chemical treatment.

В умовах постійно наростаючої потреби у вуглеводневій сировині особлива увага приділяється максимальному
вилучення продукції з продуктивних пластів, цьому сприяють методи інтенсифікації припливу вуглеводнів [1–4]. Порівняльні результати найбільш поширених технологій інтенсифікації видобутку вуглеводнів на родовищах України і
світу наведено в таблиці.
Наша робота зосереджена на недорогому комплексі методів впливу на поклад, що дає змогу інтенсифікувати приток вуглеводнів і відновлювати дебіти свердловин.
Метод солянокислотної обробки (СКО) [3] розроблений
для низькопористих гранулярних колекторів із карбонатним і карбонатно-глинистим цементом та тріщинуватих

карбонатних колекторів із різним ступенем глинистості,
включаючи колектори, що пластично деформуються протягом реакції з соляною кислотою. Склад солянокислотної
суміші підбирають для кожного конкретного випадку, він
залежить від літологічного складу колектору.
У результаті солянокислотних обробок теригенних колекторів (Кавердинське, Яблунівське, Тимофіївське і Машівське родовища) вдалося домогтися підвищення дебітів
газу на 20–50 %. Дебіти з карбонатних покладів (Чутівське
і Загорянське родовища) після обробок збільшувалися на
50–70 %. Ефект цього методу залежить як від правильного
вибору рецептури солянокислотної суміші, так і від технології освоєння свердловин, що забезпечує необхідний винос

Таблиця
Зведені порівняльні результати найбільш поширених технологій інтенсифікації видобутку вуглеводнів на родовищах України і світу
Технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів

Частка у додатковому видобутку за рахунок упровадження технологій інтенсифікації
видобутку вуглеводнів, %
країни
Україна
Білорусь
Росія
США, Канада

Гідророзрив пласта

12

11,4

54,8

Оброблення поверхнево-активними речовинами

41

38

–

–
–

Кислотні оброблення

26,5

22,1

5,72

0,8

Термічні та термохімічні оброблення

5

–

7,3

–

Внутрішньопластове горіння

0,019

–

–

0,29

Водоізоляція, обмеження водоприпливів

–

2,01

5,62

–

Інші методи

5,273

8,07

1,46

6,76
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Рис. 1. Зміна пластового тиску протягом розробки покладу Кавердинського родовища св. 2. Зверніть увагу на уповільнення падіння
тиску після застосування методу ТГХВ

важких складових продуктів реакції з порового простору
колектору. Метод СКО найбільш ефективний на початковій
стадії розробки покладу внаслідок збільшення проникності
привибійної зони як під час розчинення карбонатних складових колектору, так і очищення порового простору від забруднень, що утворилися у процесі буріння свердловин.
Метод обробки пласта органічними кислотами (ОКО)
базується на здатності органічних кислот розчиняти як карбонатні породи, так і важкі вуглеводні, які забруднюють
привибійну зону під час тривалої роботи свердловин. Метод
дає позитивні результати на всіх етапах розробки покладів.
Особливо висока ефективність методу на кінцевому етапі,
коли вдавалося збільшувати дебіти від 5–20 до 30–60 %
і більше, подовжуючи термін їх експлуатації на 2–3 роки
(свердловини Чутівського, Березівського, Яблунівського та
інших родовищ).
Обробка порового простору колектору поверхнево-активними речовинами (ПАР) полегшує рух флюїду у ньому
за рахунок зниження коефіцієнта поверхневого натягу, нерідко спільно зі зменшенням в’язкості флюїду. За ретельно підібраної рецептури метод ефективний на всіх етапах
розробки покладу і дає можливість збільшити дебіти на
20–60 %.
Обробка колектору аміачними реагентами (АР) базується на здатності лужних амінокомплексів як на органічній,
так і на водній основі очищувати колектор, забруднений
кольматуючими частинками органічного та неорганічного
походження. Застосування методу доцільне на проміжних
етапах розробки, коли дебіти завдяки його впровадженню
зростають на 10–30 %.
Гідророзрив пласта (ГРП) включає комплекс робіт зі
створення у пласті додаткових тріщин із їх закріпленням
піском або пропантом. Цей метод відомий фахівцям і широко застосовується [2]. Завдяки проведенню ГРП відбувається збільшення дебітів свердловин до 3–5 разів (свердловини
Східно-Полтавського, Машівського, Чутівського та інших
родовищ).
Технологія термогазодинамічного впливу на пласт
(ТГДВ) передбачає отримання мережі тріщин (до 100 м)
за рахунок реакції горючоокиснювальної і гідрореагуючої
систем. Потужність і тривалість реакції регульовані. Метод дає змогу ефективно реанімувати свердловини. Так, у
результаті проведення ТГДВ на св. 32 Ново-Троїцького ГКР,

Рис. 2. Додатковий дебіт і ефективність робіт із інтенсифікації припливу на родовищах ДДЗ (усереднені результати 95 обробок)

яка працювала з дебітом 1 тис. м3/добу, було отримано дебіт
у 75 тис. м3/добу, що зберігається більше трьох років. Св. 9
Східно-Полтавського родовища, яку готували до ліквідації, після проведення ТГДВ почала працювати з дебітом
85 тис. м3/добу. Отримані результати підтверджують високу
ефективність методу, який нічим не поступається технології
ГРП, а за вартістю проведення є у 10 разів дешевшим.
За допомогою термогазохімічного впливу (ТГХВ) можна одночасно здійснити прогрівання пласта, завдяки чому
відбувається розчинення і випарювання важких вуглеводнів, що дає змогу підвищити проникність привибійної зони
за рахунок мікророзтріскування породи в результаті різкого
підвищення тиску в порах колектору. Метод дає змогу розігрівати необхідний інтервал свердловини до 400–700 ºС.
Завдяки цьому методу було розширено зону дренування покладу горизонту В-18 у св. 2 на Кавердинському родовищі,
що проявилося у затримці падіння пластового тиску за газового режиму (рис. 1), а також збільшенні проникності привибійної зони з 9 до 127 мД.
Селективна ізоляція припливу пластових вод (СІПВ)
проводиться з метою ліквідації та запобігання обводнення
продукції пластової водою, що надходить у свердловину за
водонапірного режиму покладу. Для цього за спеціально відпрацьованою технологією у пласт закачується комплексний
реагент, який утворює мармуроподібний водонепроникний
бар’єр [4]. Будучи поверхнево активною речовиною, цей
реагент також очищує колектор від кольматанту і знижує
в’язкість газового конденсату, збільшуючи дебітні характеристики свердловин. У результаті запровадження цього
методу дебіти в безнадійно обводнених свердловинах Тимофіївського, Яблунівського, Машівського, Східно-Полтавського та інших родовищ зросли у кілька разів. Отриманий
водонепроникний бар’єр не здатний до руйнування хімічними методами, але з часом може бути обійдений унаслідок
підвищення водо-газового контуру. Це обумовлює необхідність повторення обробок із періодичністю від 5 місяців до
3–4 років.
Усі розглянуті методи за технологічною ефективністю впливу можна умовно розділити на дві групи. До першої належать СІПВ, ГРП та ТГДВ, а до другої – СКО, ОКО,
ПАР, АР. Аналіз результатів інтенсифікації припливу газу в
свердловинах ДДЗ свідчить про те, що максимальне збільшення дебітів (у середньому на 50–70 % або в реальному
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Рис. 3. Усереднені економічні параметри за методами інтенсифікації,
що застосовують на родовищах ДДЗ

обсязі на 50–200 тис. м3/добу) характерне для першої групи.
З них найбільшою ефективністю (близько 70 %) характеризується метод ГРП та ТГДВ (рис. 2). Безсумнівно, ці методи
завдяки своєму кардинальному впливу на продуктивний
пласт є найбільш ефективними, хоча й дорожчими. У результаті проведення методів другої групи збільшення продуктивності свердловин дещо нижче і становить у середньому 20–30 тис. м3/добу (див. рис. 2). Найвищою ефективністю
(в середньому 50–60 %) характеризуються методи ОКО і
СКО. Ефективність інших методів знаходиться у межах 25 %.
Економічні параметри проведених методів інтенсифікації
припливу показують їх високу рентабельність, вимірювану
3÷4-розрядними значеннями, і швидку окупність протягом
10 днів (рис. 3). Можна відзначити, що прибуток унаслідок
застосування методів першої групи значно перевищує прибуток від проведення методів інтенсифікації припливу другої групи. Для всіх методів характерне зростання прибутку зі
збільшенням тривалості ефекту від проведених робіт.
Значне зростання дебітів за достатньої тривалості
ефекту зумовлює істотний прибуток і максимальну рентабельність (у середньому понад 12 000 %) за рахунок проведення методу СІПВ. Високими значеннями рентабельності
(10 000–12 000 %) характеризуються також обробки за допомогою ТГДВ і СКО, що обумовлено хорошим співвідношенням високих показників збільшень дебітів і тривалого
(1,5–2 роки) ефекту.
Трохи відокремлено від інших методів варто розглядати метод ГРП (рис. 4). Значна вартість реагентів, що використовують для його реалізації, істотно зменшує його
рентабельність (до 700 %, що на порядок менше порівняно з
іншими методами). Але незважаючи на це, після отримання
позитивного результату період окупності є досить швидким
(близько двох місяців). При цьому завдяки тривалості ефекту і високому приросту дебітів прибуток унаслідок проведення ГРП у ~ 1,5 раза вище, ніж від використання інших
методів впливу на продуктивний пласт.
Висновок
Отже, аналіз результатів робіт із інтенсифікації припливу вуглеводнів до привибійної зони, що проводяться на
газоконденсатних родовищах ДДЗ, показує, що:
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Рис. 4. Співвідношення витрат і прибутку від проведених методів
інтенсифікації

для ефективної підтримки дебітних характеристик
газоконденсатних свердловин і збільшення вуглеводневіддачі пластів за мінімальних витрат найбільш перспективна така послідовність впливу на продуктивний
пласт у часі експлуатації свердловин: ГРП (ТГДВ) –
СКО – ПАР – АР – ОКО – ТГХВ. При цьому послідовно
досягається збільшення природної проникності колектору (ГРП, ТГДВ, СКО), зниження поверхневого натягу
на межі колектор–вуглеводень (ПАВ, АР), очищення
привибійної зони від важких вуглеводнів і ретроградного конденсату (ОКО, ТГХВ). У разі припливу пластових вод у свердловини використовують методи СІПВ;
розглянуті методи інтенсифікації припливу мають
високу рентабельність за швидкої окупності і великої
тривалості ефекту;
методи показують хороші результати у різних гірничогеологічних умовах, даючи змогу збільшувати обсяг і ефективність вилучення вуглеводневої продукції.
Це є прямим шляхом до зниження витрат на буріння
експлуатаційних свердловин шляхом зменшення їх
кількості, необхідної для розробки родовища. Якщо
правильно запроваджувати вищеописані методи інтенсифікації припливу до однієї середньостатистичної
свердловини родовищ ДДЗ, то можна додатково видобувати від 20 до 50 млн м 3 газу, що відповідає можливості розрідження сітки експлуатаційних свердловин у
1,2–1,5 раза.
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Світлицькому Віктору Михайловичу – 60
Народився 25 січня 1954 р. у м. Івано-Франківськ. У 1976 році закінчив Івано-Франківський
інститут нафти і газу за спеціальністю геологія
та розвідка нафтових і газових родовищ. Розпочав
свою трудову діяльність старшим техніком-геологом геологорозвідувальної експедиції об’єднання
«Союзсірка», згодом працював інженером-гідрогеологом.
У 1979–1988 роках – інженер Центральної
науково-дослідної лабораторії ВО «Укрнафта»
(м. Івано-Франківськ), старший інженер науководослідного сектору, інженер-технолог СКТБ «Надра» Івано-Франківського інституту нафти і газу. У 1987 р.
захистив кандидатську дисертацію.
У 1988–2002 рр. працював в Українському нафтогазовому
інституті (м. Київ) на посадах старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, завлабораторією, завідувача науково-дослідним відділом видобутку нафти,
газу і конденсату. У 1995 р. захистив докторську дисертацію.
З 1994–2002 р. – вчений секретар, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських i кандидатських дисертацiй
в Українському нафтогазовому iнститутi. Із 1996 р.
начальник відділу НДІ Міжнародного науково-технічного університету ім. акад. Ю.М. Бугая, пізніше – професор кафедри
електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут»; у 1999–2002 р. керував філією цієї
кафедри, яка була створена безпосередньо за його участю.
З 2001 р. – професор Полтавського технічного університету ім. Ю.Кондратюка, Міжнародного науково-технічного
університету ім. акад. Ю.М. Бугая, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, а з 2012
року – професор кафедри геології нафти і газу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
З 2002 року В.М.Світлицький – начальник науково-технічного управління, начальник управління перспективного
розвитку та науки, начальник науково-технічного відділу
ДК «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України», а з 2013 року начальник управління технічної політики ПАТ «Укргазвидобування».
Дійсний член Української нафтогазової академії, дійсний
член Академії гірничих наук України, член спецiалiзованої
вченої ради із захисту докторських i кандидатських дисертацій в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Член Центральної комісії з питань
розробки нафтових, газових, газоконденсатних родовищ та
експлуатації підземних сховищ газу Міністерства палива

та енергетики України, експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України, член секції нафти і газу Комітету
з Державних премій України в галузі науки і техніки, голова технічного комітету стандартизації
«Газ природний» Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) з 2010 року.
Вчений секретар експертної ради Вищої атестаційної комісії України (ВАК України) з розробки корисних копалин у 2010–2011 рр. З 2011 року – вчений
секретар експертної ради з питань проведення експертизи
дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України
з розробки корисних копалин та металургії.
Головними напрямами науково-практичної діяльності
В.М. Свiтлицького є вивчення процесів, які відбуваються у покладах горючих копалин, вирішення проблем, пов’язаних із підвищенням продуктивності свердловин нафтових i газових родовищ за допомогою керованих дисперсних систем та фізичних
полів, у тому числі дослідження процесу утворення родовищ
високов’язких нафт за рахунок міграції легких вуглеводнів у бітумовмісні породи. Він вперше запропонував використовувати дисперснi системи на основі азотнокислого карбамiду для
iнтенсифiкацiї видобутку нафти i газу та магнiтокерованi
дисперснi системи для iзоляцiї припливів води.
В.М. Свiтлицький проявив себе як цiлеспрямований та досвідчений дослiдник. Запропоновані ним методи підвищення
видобутку вуглеводнів за рахунок інтенсифікації і стимулювання роботи нафтогазових свердловин є актуальними і дістали міжнародне визнання.
Віктор Михайлович бере активну участь у підготовці висококваліфікованих кадрів: підготував доктора та кандидата технічних наук, є науковим керівником аспірантів, а також здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук,
науковим консультантом у здобувачів наукового ступеня доктора технічних наук.
В.М. Свiтлицький опублiкував в Україні та за кордоном
понад 400 наукових праць, у тому числi 14 монографiй, 2 брошури, 4 навчальні посібники та підручник, він має 10 винаходів‚ понад 150 патентів.
Бажаємо ювіляру міцного здоров’я, щастя, невичерпної
енергії та подальших творчих успіхів.

Колеги,
редакція журналу
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Гідравлічна ефективність
складних газотранспортних систем

УДК 622.691.4
Наведено результати аналітичних досліджень гідравлічної ефективності складних газотранспортних систем,
показано вплив внутрішньої енергії газового потоку на ефективність, запропоновано алгоритм розрахунку коефіцієнта гідравлічної ефективності для ділянок складних газотранспортних систем на основі аналізу нестаціонарних процесів.
Ключові слова: гідравлічна ефективність, складна газотранспортна система, нестаціонарний процес.
Приведены результаты аналитических исследований гидравлической эффективности сложных газотранспортных систем, показано влияние внутренней энергии газового потока на эффективность, предложено алгоритм
расчета коэффициента гидравлической эффективности для участков сложных газотранспортных систем на
основании анализа нестационарных процессов.
Ключевые слова: гидравлическая эффективность, сложная газотранспортная система, нестационарный процесс.
The analytical researches results of the complex gas transmission systems hydraulic efficiency are given. It is shown
influence of the gas flow internal energy on the efficiency. Algorithm for calculating the hydraulic efficiency factor for
complex gas transmission systems areas (sections) based on the analysis of the non-stationary processes are proposed.
Key words: hydraulic efficiency, complex gas transmission system, non-stationary process.

Гідравлічна ефективність характеризує зниження пропускної здатності газопроводу чи складної газотранспортної системи, викликане зростанням втрат енергії на трубопровідний транспорт газу понад їх розрахункову величину.
Причинами збільшення втрат енергії під час експлуатації
газопроводу є зростання гідравлічного опору рухові потоку
газу в трубах унаслідок підвищення шорсткості внутрішньої поверхні труб чи виникнення наведеної шорсткості,
а також появи місцевих опорів у вигляді рідинних пробок
у понижених ділянках трубопроводу. За фіксованого перепаду тисків на початку і в кінці лінійної ділянки зростання
гідравлічного опору призводить до зменшення пропускної
здатності газопроводу чи системи. Джерелом надходження
рідинної фази в газопровід є сам потік газу: при високих
тисках і відповідних температурах газу в трубах досягається його точка роси по воді та важкиx вуглеводнях, що
призводить до конденсації рідини. Зростання шорсткості
внутрішньої поверхні стінок труб відбувається завдяки
процесам внутрішньотрубної корозії. Досвід експлуатації
газопроводів показує, що основною причиною зниження
пропускної здатності газопроводів є наявність у трубах
рідинної фази. Для оцінки міри зниження пропускної здатності газопроводу в результаті зростання гідравлічного
опору труб загальноприйнято використовувати коефіцієнт
гідравлічної ефективності [1, 2].
Уперше поняття коефіцієнта ефективності газопроводу для оцінки міри його старіння з гідравлічної точки
зору запропонував І.Є. Ходанович [1]. Теоретичні та ексНафтогазова галузь України. 2014. № 1

периментальні засади розвитку гідравлічної ефективності
наведено в працях С.А. Бобровського [2], З.Т. Галіулліна
[3], В.Я. Грудза [4], Є.І. Яковлєва [5] та інших дослідників,
де описано методи розрахунку гідравлічної ефективності,
зміни коефіцієнта в часі, аналіз причин його зниження і
способи підвищення. Однак на сьогодні енергетичний підхід до проблеми відсутній.
Як відомо [4, 5], характер руху газу в трубах описується системою диференційних рівнянь у часткових похідних,
до якої входять рівняння руху, нерозривності, енергії:

(1)
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Тут прийнято: ср, c c – ізобарна теплоємність газу та теплоємного матеріалу труб;
Tнав, Tс, – температура навколишнього середовища і стінки трубопроводу; α1, α2 –
коефіцієнти тепловіддачі від газу до стінки і від
стінки в навколишнє середовище; D, d – зовнішній і внутрішній діаметри труби; ξ, ξс – коефіцієнти теплопровідності газу і стінки труби; F, Fc –
площа перерізу трубопроводу і стінки;

h – геодезична позначка траси газопроводу.
Рівняння енергії потоку газу відображає закон збереження енергії стосовно руху реального
газу в трубопроводі. При цьому ліва частина рівняння містить члени, що враховують характер перетворення механічної енергії газового потоку у
Рис. Залежність гідравлічної ефективності від критерію Λ: ∆ – газопровід Уренгой–Помари–Ужгород; × – газопровід «Союз»; • – газопровід «Братерство»
внутрішню енергію газу, а права частина – розсіювання внутрішньої енергії за рахунок теплообміну
з довкіллям. Відношення останнього члена рівнянНеважко помітити, що цей комплекс є безрозмірним,
ня, який характеризує теплообмін із довкіллям, до першо- отриманим на основі класичного рівняння, яке відображає
го члена, що характеризує процес перетворення механічної закон збереження і перетворення енергії, тому може вваенергії в теплову, можна розглядати як основну характерис- жатися критерієм подібності дисипації енергії в газових
тику термогазодинамічного процесу. Тому таке відношення потоках.
може вважатися критерієм подібності процесів дисипації
Як відомо, повна енергія потоку газу складається з поенергії. Запишемо вказане співвідношення у вигляді
тенціальної, кінетичної та внутрішньої. На КС газовий потік одержує порцію потенціальної енергії, яка під час руху
по лінійній ділянці перетворюється на кінетичну (лінійна
(2) швидкість газу зростає по довжині ділянки) і за рахунок
роботи сил тертя переходить у внутрішню, зовнішньою
мірою якої є температура газу. Отже, температура газу повинна б зростати по довжині лінійної ділянки. Однак за
Очевидно, що повний теплообмін із довкіллям повинен рахунок розширення газу (ефект Джоуля–Томпсона) і техарактеризуватися повним коефіцієнтом теплопередачі від плообміну з зовнішнім середовищем відбувається розсіюгазу до ґрунту, тому в (2) доцільно замінити коефіцієнт те- вання енергії, яке призводить до безповоротних її втрат.
пловіддачі від газу до стінки труби α2 на коефіцієнт тепло- Тому дослідження температурного режиму газопроводів
передачі k.
мають велике значення в плані ефективності використання
Використовуючи правила приведення диференціаль- енергії в трубопровідному транспорті газу.
них операторів, із урахуванням рівняння газового стану на
За результатами натурних вимірювань основних параоснові (2) матимемо
метрів роботи газопроводу за період 2008–2010 рр. визначено коефіцієнти корисної дії газопроводів «Братерство» на
ділянці Долина–Россош, «Союз» на ділянці Богородчани–
Хуст і Уренгой–Помари–Ужгород на ділянці Богородчани–
де γ – показник політропи термогазодинамічного процесу; Голятин. Для тих же моментів часу обчислено значення
R – газова стала.
наведеного вище безрозмірного комплексу Λ. Результати
Приймаючи характерний розмір системи х рівним зо- розрахунків приведено у вигляді графіків на рис. 1.
внішньому діаметру газопроводу, лінійну швидкість газу –
Величина коефіцієнта кореляції гідравлічної ефективсередньозваженій лінійній швидкості по перерізу труби, тиск ності і безрозмірного комплексу Λ становила 0,85, що гоі температуру – середнім значенням по довжині, одержимо:
ворить про достатньо сильну залежність між вказаними
параметрами. Як і можна було очікувати, зі збільшенням па(3) раметра Λ величина коефіцієнта ефективності знижується.
Це відповідає фізичним уявленням про розсіювання енергії.
Проте починаючи із визначеної величини комплексу Λ,
У цій залежності швидкість розповсюдження хвилі з його збільшенням коефіцієнт гідравлічної ефективності
тиску
замінено характерною швидкістю газового зростає. Цей факт має своє фізичне обґрунтування. Річ у
потоку W.
тому, збільшення параметра відбувається за рахунок зросНафтогазова галузь України. 2014. № 1
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тання лінійної швидкості газового потоку або за рахунок
зниження середньої температури газу, що транспортується,
або через зміну обох параметрів у комплексі. Збільшення
лінійної швидкості газового потоку призводить до збільшення гідравлічних втрат у місцевих опорах, утворених
пробками скупчень рідини, а отже, до зниження гідравлічної ефективності. Крім того, збільшення лінійної швидкості руху газу призводить до високої турбулізації потоку
і появи так званої наведеної шорсткості (крапель рідкої
фази на стінках труби). Однак, починаючи з деякої межі, зі
збільшенням лінійної швидкості руху газу починається винесення рідини з газопроводу. Цей процес починається за
лінійних швидкостей близько 17 м/с, що в реальних умовах
не спостерігається.
Але, як показують досліди, за лінійних швидкостей,
які перевищують 6–8 м/с, відбувається «витирання»
внутрішньої поверхні стінки труби струменем газового
потоку від наведеної шорсткості. Тому зі збільшенням
швидкості понад 8 м/с коефіцієнт гідравлічної ефективності газопроводу зростає.
Коефіцієнт гідравлічної ефективності складної
газотранспортної системи, що складається з кінцевого числа паралельних ниток із лупінгами і вставками, прийнято визначати відношенням пропускної
здатності системи на даний момент експлуатації до її
проектної (розрахункової) величини. У цьому плані
розрахунки не викликають ніяких ускладнень. Проте в практиці експлуатації газотранспортних систем
із метою оптимізації їх обслуговування потрібно визначити коефіцієнти гідравлічної ефективності не всієї системи в цілому, а кожної із пералельних ниток,
що входять у систему, або ділянок цих ниток. У цьому випадку виникають ускладнення, оскільки витрата
газу вимірюється на практиці сумарно по всіх нитках
системи, а для визначення коефіцієнта ефективності
на кожній із ниток необхідно знати його розподіл між
паралельними нитками. Відомо, що в паралельних
системах газопроводів витрата між нитками розподіляється обернено пропорційно їх фактичному гідравлічному опору. Отже, для оцінки розподілу витрати
між нитками необхідно знати фактичні значення коефіцієнтів гідравлічного опору кожної нитки, що є кінцевою метою визначення ефективності. Таким чином,
задача визначення коефіцієнтів гідравлічної ефективності паралельних систем газопроводів є фактично
нерозв’язною. Необхідно мати додаткові умови, які давали б можливість оцінити розподіл витрати газу між
паралельними нитками системи.
Аналізуючи рівняння стаціонарної течії газу в газопроводі шляхом нескладних перетворень, можна одержати залежності, що зв’язують коефіцієнт гідравлічної ефективності
системи в цілому з коефіцієнтами гідравлічної ефективності
окремих її ділянок. У разі паралельного з’єднання лінійних
ділянок така залежність може бути подана у вигляді:
(4)
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де i = 1...n – кількість паралельних ділянок різного діаметра di.
У разі послідовного з’єднання лінійних ділянок різного діаметра di і різної довжини Li коефіцієнт гідравлічної ефективності системи
(5)
Формули (4) і (5) є рекурентними і допомагають визначити коефіцієнт гідравлічної ефективності довільної
складної газотранспортної системи в умовах квазістаціонарного режиму, якщо відомо коефіцієнти гідравлічної
ефективності кожної з її ділянок. Проте практично важливою є обернена задача: визначити коефіцієнти гідравлічної
ефективності кожної з ділянок, якщо відомий коефіцієнт
гідравлічної ефективності системи. Ця задача є не визначеною, оскільки з одного рівняння, що являє собою комбінацію (4) і (5), потрібно визначити стільки невідомих, скільки
ділянок має система. Для усунення цієї невизначеності передбачається виконувати технологічні зміни системи транспортування газу шляхом відключення окремих ділянок і
в цей період виконувати виміри, необхідні для розрахунків коефіцієнта гідравлічної ефективності системи. Якщо
система складається з n лінійних ділянок, то необхідно
виконати n-1 технологічних переключень. Проте нестаціонарність протікання газу по газопроводу буде виникати
в моменти переключень, а це не дасть змоги визначити
параметри для розрахунку коефіцієнтів гідравлічної ефективності Ecj системи на кожному технологічному переключенні. Тривалий період часу очікувати на встановлення
нового стаціонарного режиму також недоцільно, тому що в
процесі відключення деяких лінійних ділянок можливі перерозподіли рідини між ділянками, що залишилися в експлуатації, що призведе до зміни гідравлічної ефективності
як окремих ділянок, так і системи загалом. Тому виміри
параметрів режимів необхідно проводити в період перехідного процесу, а коефіцієнти гідравлічної ефективності
системи на кожному технологічному переключенні визначати на основі нестаціонарних математичних моделей. Зазначене припущення може бути реалізовано, що дасть змогу одержати достовірні результати тільки в тому випадку,
якщо співвідношення (4) і (5), а також заміна складної газотранспортної системи еквівалентним газопроводом справедливі за нестаціонарного режиму.
Для вирішення поставленого завдання виконувалося
моделювання нестаціонарного процесу в системі газопроводів «Братерство», що являє собою двонитковий газопровід
із перемичками. На першому етапі моделювання систему
представляють у вигляді комбінованого з’єднання чотирьох
лінійних ділянок, на кожній із яких коефіцієнт гідравлічної
ефективності (а отже, коефіцієнт гідравлічного опору) мав
своє певне значення. На другому етапі реальну систему заміняли еквівалентним газопроводом із діаметром de, a загальний коефіцієнт гідравлічної ефективності визначали на
основі (4) і (5). На границях системи задавали функції зміни
тиску і температури (на початку) і масової витрати (у кінці),
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що відповідають змінам параметрів реального несталого
процесу в системі, викликаного відключенням ГПА на КС.
Для моделювання нестаціонарного неізотермічного
процесу в системі газопроводів «Братерство» і еквівалентному газопроводі було розроблено методику реалізації
математичної моделі процесу, що базується на системі рівнянь, які включають рівняння руху, нерозривності й енергії
у вигляді (1).
У ході реалізації моделі для газотранспортної системи
використано агрегативний метод побудови моделі. Технологічну схему траси газопроводу розбивали на ряд кусково-лінійних агрегатів (КЛА). Кожний КЛА являє собою
ділянку простого газопроводу з постійними значеннями
коефіцієнта гідравлічного опору, геометричного нахилу,
обмежений точками підключення перемичок.
У середині кожного КЛА взаємозв’язок між технологічними параметрами потоку газу визначають за допомогою системи диференційних рівнянь, що складається
з рівнянь руху, нерозривності й енергії, що реалізується
методом сіток із тимчасовим кроком h. З цією метою будуються вузлові точки, у яких знаходяться значення тиску,
температури і масової витрати. Якщо число вузлових точок по довжині газопроводу Nx, то стани агрегатів можуть
бути представлені у вигляді:
де v(t) – номер інтервалу часу довжиною h,

де Zv1 – час, що залишився до закінчення інтервалу; Zvi+1=
Pi – тиск у i-тому вузлі сітки (i=l... Nx); Zvi+N+1 = Мі – масова
витрата в i-тому вузлі сітки; Zvi+2N+1 = Ті – температура газу
в i-тому вузлі сітки; Zvi+3N+1 = Тсі – температура стінки трубопроводу в i+Nх вузлі сітки.
Окрім того, для сполучення агрегатів необхідно
знати параметри газу на початку наступного агрегату і
розмір його розбивки по просторовій координаті. Якщо
наступний агрегат має номер j+1, тоді для агрегату з
номером j ZvнN+2 – температура газу в другому вузлі j+1
агрегату; Zv4N+3 – температура стінки в Nx+2 вузлі j+1
агрегату; Zv4N+4 – крок інтегрування по довжині j+1 агрегату.
Під час моделювання нестаціонарного процесу в
еквівалентному газопроводі також застосовувався
агрегативний метод. У цьому випадку кожен КЛА характеризувався постійним геометричним нахилом газопроводу до горизонту. У гідравлічних розрахунках
використовувалося поняття еквівалентного діаметра
системи.
Аналіз результатів розрахунків показує, що використані математичні моделі адекватно описують
реальний технологічний процес. Порівняно з фактичними параметрами і динамікою їх зміни в часі максимальна похибка у визначенні тиску математичної
моделі, реалізованої для системи газопроводів, становить 3,1 %. Середні значення похибок в інтервалі
часу всього перехідного процесу в цьому випадку ста-

новлять відповідно для тиску 0,4 %, для температури
0,5 % і масової витрати 1,4 %.
Із заміною реальної двониткової системи еквівалентним газопроводом максимальна похибка у визначенні тиску в динаміці його зміни становила 6,2 %,
у визначенні температури – 3,5 %, масової витрати –
6,6 %. Середні значення за період нестаціонарного процесу розміру похибок у цьому випадку сягали: для тиску
0,8 %, температури – 0,64 %, масової витрати – 2,6 %.
Розбіжності між параметрами нестаціонарного процесу у випадку реалізації математичної моделі для реальної системи й еквівалентного газопроводу сягали
відповідно: максимальні по тиску 3,1 %, температурі – 1,5 %, масовій витраті – 3,2 %, середні по тиску –
0,35 %, по температурі – 0,28 %, по масовій витраті –
1,1 %. Окрім того, потрібно зазначити, що моделювання
у вигляді реальної системи порівняно з еквівалентним
газопроводом представляє більш швидку зміну параметрів у часі.
На підставі аналізу результатів розрахунків і
похибок, викликаних заміною реальної системи еквівалентним газопроводом, можна зробити висновок про адекватність в обох випадках, а отже, про
можливість використання співвідношень (4) і (5) для
визначення коефіцієнтів гідравлічної ефективності
складних газотранспортних систем як додаткових
умов. Це дає змогу використовувати методику зміни
технологічної схеми газотранспортної системи з метою проведення вимірів, необхідних для розрахунку
коефіцієнтів гідравлічної ефективності окремих ділянок системи.
Визначені у такий спосіб коефіцієнти гідравлічного
опору на різних ділянках системи приймаються як початкові наближення в нижче приведеному ітераційному
алгоритмі.
1. Для кожної із технологічних схем, що відрізняються відключенням однієї з лінійних ділянок, будують
розрахункові схеми і по приведеній вище методиці розраховують зміни в часі тиску, температури і витрати на
межах системи.
2. Порівняння розрахункових показників із фактичними допомагає визначити максимальну похибку. Досвід показує, що найбільш ефективною для розрахунків
є похибка по тиску.
3. Для однієї з ділянок системи коефіцієнт гідравлічного опору змінюють від початкового наближення у бік
його збільшення з дискретним кроком. Після цього розрахунки характеру зміни параметрів на межах ділянки
повторюють і визначають максимальну похибку порівняно з фактичними даними. Якщо при цьому максимальна похибка зменшується, то коефіцієнт гідравлічного
опору обраної ділянки змінюють у тому ж напрямку і
процедуру повторюють. Якщо ж максимальна похибка
при цьому зростає, то розмір коефіцієнта гідравлічного
опору змінюють на один крок у зворотній бік і процедуру повторюють.
4. Після досягнення мінімальної розбіжності розрахункових і фактичних даних вибирають значення ефекНафтогазова галузь України. 2014. № 1
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тивності наступної ділянки, для якої вся процедура повторюється.
5. Після закінчення розрахунків за всіма схемами повертаються до початкового, і процедура повторюється.
6. Ітерації повторюються доти, доки максимальні відхилення розрахункових і фактичних параметрів за всіма обраними
схемами не досягають мінімуму, в результаті чого знаходять
коефіцієнти гідравлічного опору, що відповідають мінімальним відхиленням розрахункових і фактичних параметрів.
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University, м. Единбург, Великобританія). Коло виробничих та наукових інтересів: розроблення проектної документації для забезпечення надійної експлуатації газотранспортної системи в цілому
та України зокрема, гідравлічна та енергетична ефективності
систем транспортування газу.

НОВИНИ

Росія та Сирія підписали угоду
щодо розвідки на нафту і газ на морі
25 грудня 2013 р. у Дамаску підписано генеральну угоду між сирійською компанією General Petroleum Company та російською Союзнефтегаз щодо розвідування та видобування нафти і газу в сирійських водах Середземного моря терміном
на 25 років. Дія контракту поширюється на території сирійського шельфу площею 845 кв миль між містами Тартус і
Баняс, орієнтовна вартість проекту становить 90 млн дол. США.
Відповідно до контракту на першому етапі планується провести вивчення території та визначення оптимального
місця закладання свердловин загальною вартістю 15 млн дол. США, на другому етапі – буріння принаймні однієї пошукової свердловини, яка коштуватиме понад 75 млн дол. США. У разі успіху Союзнефтегаз проводитиме подальше буріння
та розробку родовищ. Російська компанія відповідальна за фінансування всіх стадій проекту, роботи почнуться зразу ж
після ратифікації угоди.
http://www.pennenergy.com/articles/pennenergy/2013/12/syria-russia-sign-first-offshore-oil, 30.12.2013

Обладнання для проекту ЗПГ на Ямалі
Компанія GE Oil & Gas отримала замовлення на постачання турбохолодильного обладнання для проекту заводу зі
зрідження природного газу (ЗПГ), який планується побудувати на Ямальському півострові в Сибіру. Його продуктивність становитиме 16,5 млн т на рік.
GE Oil & Gas поставить основне турбінне обладнання для трьох технологічних ліній заводу, кожна з яких матиме
продуктивність 5,5 млн т на рік. Технологічна лінія складатиметься з двох основних холодильних установок, які перетворюватимуть природний газ на рідину для подальшого транспортування.
Pipeline & Gas Journal/November 2013, p.14
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Баланс газу
в газотранспортній системі

УДК (681.3.06÷681.518.54):622.276
Розроблено універсальний алгоритм виявлення ознак корекції вимірювання витрати газу у магістральному газопроводі, що базується на статистичному аналізі випадкових часових рядів добового вимірювання надходження
і розподілу газу.
Ключові слова: магістральний газопровід, баланс газу у газотранспортній системі, методика визначення
обсягів витрат природного газу, статистичний аналіз, перетворення Фур’є.
Разработан универсальный алгоритм обнаружения признаков корректируемого измерения расхода газа в магистральном газопроводе, построенный на статистическом анализе случайных временных рядов суточного измерения прихода и распределения газа.
Ключевые слова: магистральный газопровод, баланс газа в газотранспортной системе, методика определения
объемов расходов природного газа, статистический анализ, преобразование Фурье.
An universal algorithm for detecting the sings of adjustable measurement of gas flow in the gas main was developed on the
basis of the statistic analysis of random time series of daily measurement of gas receipt and distribution.
Key words: main, gas balance, in gas transmission system, metodology of calculation of natural gas flow, statistic
analysis, Fourier transform.

Газотранспортна система України (ГТС) являє собою
унікальний інженерно-технологічний комплекс, який має
такі функції:
трубопровідне транспортування газу;
відпуск газу споживачам через газорозподільні станції;
підземне зберігання газу;
балансування газотранспортними потоками.
Ефективне виконання цих функцій залежить від ефективності управління газотранспортною системою та її технічного стану.
У статті розглянуто задачу формування балансу газу
в газотранспортній системі замкнутого циклу, баланс газу
якої формується:
на основі замірів обсягів газу, що надходить до газотранспортної системи (X(ti)) із-за меж України (Qнз(ti)),
власного видобутку (Qнв(ti)), підземних сховищ (Qнпс(ti))
та розподілу (Y(ti)) для власних потреб (Qвп(ti)), переданого
за межі України (Qпз(ti)), споживачам (Qпс(ti)), для закачування в підземні сховища (Qппс(ti));
на основі розрахунків запасу газу в магістральному
газопроводі (Z(ti)), зміни запасу газу в газопроводі (α(ti)),
втрат, що пов’язані з технологією транспортування газу
(Vвт(ti)), безповоротних пластових втрат (Vвп(ti)).
В ідеальному випадку різниця обсягу газу, який надходить до газотранспортної системи, з одного боку, та передається за її межі, а також використовується на власні

потреби разом із втратами D(ti), із іншого боку, повинна дорівнювати зміні запасу газу в газопроводі:
D(ti) = X(ti)-Y(ti) = α(ti),

(і = 1, 2,…, n),

(1)

де n – кількість діб вимірювань часового ряду надходження
та розподілу природного газу; ti – час.
При цьому
α(ti) = Z(ti)-Z(ti-1),
(2)
де Z(ti), Z(ti-1) – запас газу в газопроводі в i-ту і (i-1) добу
вимірювань;
X(ti) = Qнз(ti)+Qнв(ti)+Qнпс(ti);
(3)
Y(ti) = Qвп(ti)+Qпз(ti)+Qпс(ti)+Qппс(ti)+Vвт(ti)+Vвп(ti). (4)
Насправді рівняння (1) через ряд факторів не виконується, з’являється додатковий член – «розбаланс» (β(ti)):
β(ti) = D(ti)-α(ti).
(5)
Метою роботи є вивчення впливу складових балансу
природного газу та методів їх отримання (визначення) на
величину «розбалансу». Для цього вибрано газотранспортну систему, яка складається з двох незалежних систем, що
називаються «транзитною» (ТС) та «внутрішньою» (ВС)
системами. Вони є автономними, з незалежними балансами природного газу. Вплив однієї системи на іншу можливий через редукуючий вузол. Але такий випадок не розгляНафтогазова галузь України. 2014. № 1
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Рис. 1. Спектр часового ряду надходження газу X(ti) у внутрішню
систему

родного газу на виробничо-технологічні потреби під час
його транспортування газотранспортною системою та експлуатації підземних сховищ газу [6].
Багаторічний аналіз балансу газу у замкненій системі показав, що величина «розбалансу» залежить не
тільки від класу точності приладів обліку та точності
розрахунків диспетчерських служб, а й від інших факторів роботи газотранспортної системи. З метою їх дослідження побудовано математичну модель визначення
впливу складових балансу природного газу на величину
«розбалансу» шляхом статистичного аналізу випадкових часових рядів добового вимірювання надходження
і розподілу природного газу [7].
Різницю D(ti) добового надходження X(ti) та розподілу
Y(ti) природного газу у газотранспортній системі представимо рівнянням (1). Добова зміна запасу газу в газопроводі
α(ti) описується рівнянням (2). Тоді добовий «розбаланс»
природного газу β(ti) описується рівнянням (5). Нескладно
показати, що середньоінтегроване
значення зміни запасу
_
газу
дорівнює α = [Z(tn)-Z(t1)]/n ≈ 0, тобто для того,
щоб визначити середньоінтегральне значення добового «розбалансу» за достатньо довгих часових рядів n→∞, необхідно визначити середню різницю
. При цьому

дається, оскільки практично не використовується у роботі.
В транзитну систему природний газ надходить через
газовимірювальну станцію (ГВС) із Російської Федерації
по трьох газопроводах. Робочий тиск системи – 76 ата. Робочі параметри системи підтримують за допомогою восьми компресорних станцій. Газ, що транспортується по
транзитній системі, передається внутрішнім споживачам
через чотирнадцять газорозподільних станцій (ГРС).
У внутрішню систему природний газ надходить через
ГВС із Росії по двох газопроводах та з родовищ України
по трьох газопроводах. Внутрішня система включає три
підземні сховища природного газу (ПСГ), із яких газ над- дисперсія різниці дорівнює σ 2 =σ 2b+σ 2a, де σ 2bі σ 2a– дисперD
ходить до неї у листопаді – квітні. Робочий тиск системи – сії «розбалансу» та зміни запасу газу в газотранспортній
56 ата. Робочі параметри системи підтримують за допо- системі [6].
могою дев’яти компресорних станцій. Далі газ передають
Коефіцієнт кореляції між величинами добового надхоспоживачам через 398 ГРС, закачують до ПСГ (травень – дження X(ti) і добового розподілу Y(ti) має вигляд:
вересень) та передають до третьої системи замкненого
циклу.
Першу спробу аналізу формування балансу при__
родного газу в газотранспортній системі зроблено в де X, Y, s2X, s2Y – середні значення та дисперсії надходження
роботі [1]. Здійснено аналіз впливу складових балансу і розподілу природного газу.
Для n = 128 (близько чотирьох місяців), що відповідає
та впроваджено програмний продукт для складання балансу. В роботі [2] сформовано складові балансу газу та величині літнього і зимового періоду, виконується умова:
введено поняття «пряма труба». Вплив складових рів(6)
няння (1) на величину «розбалансу» (β(t i)) в основному
що
зводився до аналізу роботи та вдосконалення газови- де KY � =0,96 – еталонне значення коефіцієнта кореляції,
_
мірювальних комплексів на ГВС, вузлів обліку газу на є критерієм фіксації некоригованого визначника D [6]. У
ГРС, ліквідації витоків газу на лінійній частині магі- цьому випадку щільність імовірності Di є Гаусовою щільстрального газопроводу, кранових вузлах [3–5]. Спеці- ністю. Коли умова (6) порушується, закон щільності імоалісти УкрНДІгазу зробили оцінку величини втрат газу вірності відрізняється від нормального і нагадує розподіл
через витоки, спричинені негерметичністю обладнання Райса. Розподіл Райса є композицією Гаусового закону
газотранспортної системи [5]. З цією метою проведено арккосинуса, а часовий сигнал складається з випадкових і
дослідження залежності вібрації в крановому вузлі від періодичних компонент.
величини перетоку [3]. Це дало можливість якісно оцінити величину витікання газу через свічні
крани з причини негерметичності перших і других кранів обв’язки нагнітачів основних компресорних цехів. У роботі [4] проведено аналіз впливу класу точності приладів обліку природного
газу (85–95 %) та точності розрахунку й обліку
витрати газу в диспетчерських службах (10–15 %)
на величину «розбалансу».
З метою впорядкування підходів розрахунку матеріального балансу газу в ДК «Укртрансгаз» було
Рис. 2. Спектр різниці обсягу газу Di внутрішньої системи в зимовий період
розроблено методику визначення обсягів витрат приНафтогазова галузь України. 2014. № 1
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Для виділення з часових сигналів X(ti), Y(ti) періодичних складових представимо часові ряди в вигляді спектра.
Таке перетворення виконуємо за допомогою перетворення
Фур’є. Оскільки в розрахунках використовуємо дискретну
кінцеву послідовність добових значень витрати газу, застосуємо дискретну апроксимацію фінішного швидкого перетворення Фур’є [8].
(7)
де j = -1; n – кількість часових вибірок; N – кількість гармонік спектра.
З рівняння (7) отримуємо амплітуду окремих k-тих
гармонік спектра F[X(k/n)]. Під час аналізу спектральні співвідношення зв’язані швидкими перетвореннями
Фур’є, що потребує величини вибірки n = 2m, де m – ціле
число. Вибираємо m = 7, що відповідає n = 128. Мінімально допустима вибірка n = 50.
Спектральний аналіз часових рядів вибірки n = 128
і n = 64 для внутрішньої системи (ВС) (рис. 1) показує,
що крім дискретних періодичних складових і широкополосного шуму, спектр має два піки на малих частотах
(перша і друга гармоніки), що обумовлено наявністю лінійного тренда часових рядів X(t i) і Y(t i). Тому, крім компоненти, яка описується періодичними функціями (один
місяць k = 4 ) і технологічними періодами (один тиждень
k = 16), а також випадкових процесів, у рядах спостерігається плавний довготерміновий рух, що описується деякою безперервною функцією надходження газу.
На спектрі (див. рис. 1) представлено відносні значення
k-тих гармонік F[X(k/n)]sX .
З метою встановлення наявності тренда проведено
перевірку випадкових часових рядів за допомогою методів поворотних точок і різниць [7]. Ці методи дали
змогу виявити тренд у рядах X(t i) і Y(t i). На основі методу Форстера–Стюарта [7] приймаємо гіпотезу про наявність тренда в дисперсії. Аналогічна оцінка тренда
для різниці D(t i) встановила його відсутність. Спектри
F[D(k/n)] ВС не мають збільшених перших гармонік із
періодом в один місяць (рис. 2). Спектр різниці F[D(k/n)]
для транзитної системи являє собою широкополосний
процес Гауса, характерний для «білого» та «рожевого»
шуму. Величина D(t i)=X(t i)-Y(t i) у часі є стаціонарним
випадковим процесом, оскільки амплітуди гармонік
спектрів F[X(k/n)] і F[Y(k/n)] для k=1, 2, K, N відрізня-

Рис. 3. Залежність коефіцієнтів варіації νz від вилучених гармонік
спектрів у зимовий період

ються одна від одної на статистично сталу випадкову
величину.
Під час коригування значень надходження та розподілу по внутрішній системі, що показують викривлення
часових рядів X(ti) і Y(t i), у спектрі з’являється амплітудно-частотна модуляція періодичного сигналу з періодом i
= 8 діб (див. рис. 2). З метою збільшення інформативності
такого методу необхідно дослідити вплив амплітуд окремих гармонік спектрів F[X(k/n)] і F[Y(k/n)] на статистичні
характеристики D(ti). Для цього із отриманого спектра
k=1…N вилучаємо амплітуди гармонік k=1…z, що ділять
спектр на дві частини: перша з гармоніками k=1, 2,…z та
друга з гармоніками k=z+1, z+2…, N. Після цього до обох
частин розділеного спектра застосовуємо зворотне перетворення Фур’є [6]:
(8)

У цьому випадку використовується дискретна апроксимація швидкого зворотного перетворення Фур’є для
вибірки n = 128. Таким чином, друга частина Xz(ti) и Yz(ti)
(див. рис. 2) є часовими рядами, з яких вилучено z амплітуд
гармонік.
Аналогічно до (1) представимо різницю надходження і
розподілу природного газу у вигляді
Dz(ti) = X z (ti) - Yz (ti); (i = 1,2,..., n; z = 1,2, K).

(9)

Визначаючи послідовно статистичні характеристики Dz(ti) для z = 1, 2,…,
отримаємо залежність коефіцієн_
тів варіації νz = (σD/D) z від кількості вилучених гармонік z.
Якщо дані надходження та розподілу природного газу ЕС
не коригуються, коефіцієнт варіації рівний νz = 2 (рис. 3) і
не залежить від вилучених гармонік, тобто від тренда. За
коригованих змін параметрів ВС коефіцієнти варіації завищені в п’ять разів (νz = 10) і полого спадають зі зменшенням
тренда (див. рис. 3).
Можемо простежити, що коефіцієнт варіації νz впливає на коефіцієнт кореляції K z між X z (t i) і Yz (t i). Коефіцієнт кореляції ЕС не залежить від вилучених гармонік і
рівний K z ≈1 в усьому діапазоні z. Під час коригування
складових балансу по ВС коефіцієнт кореляції істотно
залежить від вилучених гармонік (рис. 4) і при 10<z<22
K z = 0.

Рис. 4. Залежність коефіцієнтів кореляції K z від вилучених гармонік
спектра в зимовий період
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Висновки
Приведені значення розбалансів газу по внутрішній
системі не перевищують похибки вимірювання приладів обліку природного газу, але порушують Гаусів закон
розподілу часових рядів різниці обсягу розподілу газу
D(t i). Коригування часових рядів розподілу природного
газу обумовлено заниженням надходження та розподілу
газу в межах класу точності приладів обліку природного
газу.
За рахунок вилучення гармонік спектра підвищується інформативність коефіцієнта кореляції. Установлено,
що за внутрішньою системою коефіцієнт кореляції значно менше від еталонного значення. Тому статистичні дані
звітності частково не відповідають дійсності. У транзитній
системі Гаусів закон щільності ймовірності D(ti) не порушений. Коефіцієнт кореляції відповідає еталонному значенню і характеризує істинні розбаланси природного газу.
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НОВИНИ

Перспективні газові проекти Росії
Останнім часом Президент Росії Володимир Путін і Голова правління ВАТ «Газпром» оголосили плани реалізації серії газових проектів, які включають як розширення діючих великих газових магістралей, так і повернення
до раніше запланованих проектів. Серед цих проектів слід особливо виділити такі, як:
відновлення роботи над проектом розробки унікального Штокманівського газового родовища, що в Баренцовому морі;
спорудження третьої нитки газопроводу «Північний потік» по дну Балтійського моря до Західної Європи з її
подовженням для постачання газу до Нідерландів і Великої Британії. Це дасть можливість збільшити потужність Північного потоку з 55 до 80 млрд м 3 на рік;
проектування Південного потоку продуктивністю 63 млрд м 3 на рік із чотирма паралельними нитками по дну
Чорного моря як ще один маршрут до Європи. Передбачається спрямувати гілку нового газопроводу в південнозахідному напрямку до Італії замість північно-західного до Центральної Європи, як планувалося раніше;
будівництво газопроводу з Білорусі через польську територію до Словаччини Кобрин–Вельке Капушани з метою безпосереднього з’єднання Росії з Центральною Європою в обхід газотранспортної системи України.
Pipeline&Gas Journal/November 2013, p.85
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Уточнення розрахунку ефективності
роботи ДКС в умовах фактичних
термоградієнтів та сучасних
покриттів НКТ

УДК 622.279.23/4(477), 622.276.1/.4
У статті висвітлено результати промислового та теоретичного експерименту з удосконаленою прикладною
алгоритмічною аналітикою розрахунку ефективності ДКС. Доведено важливість використання комплексних
політехнологій інтенсифікації видобутку із свердловин на пізній стадії експлуатації.
Ключові слова: видобування газу, компресор, термічний градієнт, свердловина, теплоізоляція, шорсткість,
покриття.
В статье освещены результаты промыслового и теоретического эксперимента з усовершенствованной прикладной алгоритмической аналитикой в условиях работы ДКС. Доказана важность использования комплексных
политехнологий интенсификации добычи из скважин на поздней стадии эксплуатации.
Ключевые слова: добыча газа, компрессор, термический градиент, скважина, теплоизоляция, шероховатость,
покрытие.
The results of the theoretical and field experiment with advanced algorithmic application analytics of calculation of the
booster compressor station efficiency are lighted. The importance of using complex politechnology stimulation of wells
in the late stage of operation is proved.
Key words: gas production, compressor, thermal gradient, well, insulation, surface roughness, coating.

Більша частина газових та газоконденсатних родовищ
України знаходиться на пізній стадії експлуатації, що потребує перегляду систем видобування газу з урахуванням
модернізації наземного та підземного обладнання, комплексного взаємовпливу останніх на розробку в умовах
низьких пластових та робочих тисків.
Найбільш ефективним шляхом підвищення видобутку
газу без втручання у привибійну зону свердловин є використання дотискувальних компресорних станцій (ДКС) та
сучасних насосно-компресорних труб (НКТ) із гладким
покриттям.
ПАТ «Укргазвидобування» спільно з ТОВ «Карпатигаз» розпочало облаштування «старих» родовищ України
сучасними потужними ДКС та дотискувальними компресорними установками (ДКУ) середньої потужності з метою підвищення власного видобутку газу в Україні.
Першим таким об’єктом став пуск Юліївської ДКС
(рис. 1), яка вдихає нове життя до чотирьох газоконденсатних родовищ пізньої стадії розробки – Юліївського, Скворцівського, Наріжнянського, Недільного.
За період 08.2012–08.2013 (повний календарний рік) обсяги додаткового видобутку газу із групи родовищ Юліївського ЦВНГК за рахунок ДКС становили ~110 млн м3 ,
конденсату – ~6,400 тис. т.
На рис. 2 показано готову до промислової експлуатації
ДКУ Розпашнівського ГКР.

Розрахунок ефективності роботи ДКС, який традиційно проводять із використанням усередненої температури
в експлуатаційних колонах свердловин, показує відповідні
відхилення результатів газодинамічного моделювання. Заміна НКТ на сучасні з гладким покриттям та/або з іншими
теплоізоляційними властивостями/покриттям (пластикові,
склопластикові, акрилові, поліуретанові, карбонові та ін.)
також збільшує відхилення попереднього моделювання та
прогнозів.
Для оцінки цієї похибки автор статті здійснив теоретичний та промисловий експеримент в умовах новозбудованої 2012 року СД ТОВ «Карпатигаз» із ПАТ «Укргазвидобування» Юліївської ДКС та діючих свердловин
Юліївського НГКР. Актуальність порушеного питання
зростає з огляду на активізацію реконструкції ДКС та
дотискувальних компресорних установок (ДКУ) на Шебелинському ГКР, Хрестищенській групі родовищ, Абазівському ГКР, завершене будівництво Розпашнівської та
Східно-Полтавської ДКУ, проектування ДКС на інших родовищах ПАТ «Укргазвидобування».
Розрахунок вертикального транспортування газу
по НКТ із вибою до гирла проводять за перевіреною на
практиці формулою Адамова [1–3], що в системі СІ згідно з [3] після нескладних перетворень для визначення
гирлового тиску вертикальної свердловини набуває вигляду:
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вання та штучного збільшення перепаду тиску в умовах роботи ДКС.
Для розрахунку на ітераціях автором використано
матрично-алгоритмічну конструкцію такого вигляду:

де P, T, Mqs_, λ – тиск, температура, масова витрата та коефіцієнт гідравлічного опору НКТ; Zskv, R_ – функція від
P та T (коефіцієнт стисливості та газова стала суміші вуглеводнів); Hskv, D – глибина та діаметр НКТ; індекс 1 у
режимних параметрах використовували для початкового
перерізу (вибій), індекс 2 – для кінцевого (гирло).
Згідно з методикою, висвітленою в [4–6], коефіцієнти
гідравлічного опору та теплопередачі колони, в’язкість та
густина вуглеводневої суміші, а також інші газодинамічні
параметри змінюються на своєму шляху (у нашому випадку
від вибою до гирла), а отже, ітераційні розрахунки доцільно виконувати для підвищення точності після встановлення
режиму ДКС із максимальним подрібненням повздовжніх
інтервалів.
Штатні геофізичні дослідження у процесі буріння та експлуатації надають багатий матеріал щодо фактичних та прогнозних термоградієнтів геологічних розрізів споруджених
свердловин. Основною метою статті є врахування природних
термоградієнтів на прикладі Юліївського НГКР для уточнення режимів роботи свердловин під час природного фонтану-

Рис. 1. Юліївська ДКС, яка запрацювала у вересні 2012 року
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де DPT є функція – різниця гирлового та вибійного тисків,
які визначали за допомогою (1), систем рівнянь та показів
давачів на вузлі вхідних ниток; індекс i додано для формування масиву даних режимних параметрів вертикального
транспортування за координатними індексами часу та простору – n та m; х, ʋ, dx – глибина, швидкість газової суміші
та повздовжній крок (брали в розрахунках – 100 м), Tigr,
Tgrad, Tpl – глибинна температура, градієнт температури
на кожному кроці та пластова температура експлуатаційного горизонту.
Із формули (2) бачимо, що на кожному наступному кроці вздовж колони враховували не тільки проміжний тиск та
температуру, але й коректну швидкість (остання залежить
від перерахованої на кожному кроці густини та ін. параметрів). Треба зазначити, що функція DPT в алгоритмі – комплексний параметр. Тобто в кожній новій точці перерізу додається градієнт тиску, температури, швидкості та самої
величини кроку вздовж колони (збільшення індексу m).
Індекс n, що дискретизує час, використовується для синхронізації даних та визначення зведених параметрів. Верхнє
рівняння у системі рівнянь (2) встановлює початкові параметри, у т.ч. розмежовує температуру по глибині із заданим
градієнтом.
Рівняння (1) автор використав лише для нормативного (традиційного) прогнозування. Основна частина експерименту базувалася на повній системі газодинамічних
рівнянь для неізотермічного руху [2, 5]. За такого підходу
значно спрощується програмування коду уточнення середньої температури для нахилених стовбурів. Новаторством
у моделюванні можна назвати використання формули для
коефіцієнта Джоуля–Томсона [6], формули Колбрука для
«сухого» газу та інженерне спрощення рівняння енергії.
Спрощення пояснюється порівнянням енергетичних скла-
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Рис. 2. Розпашнівська ДКУ (готова до введення в промислову
експлуатацію з 2014 року)

дових під час руху вуглеводневої суміші по НКТ свердловини.
Результати теоретичних розрахунків та практичних
вимірювань за алгоритмічною схемою, зображеною на
рис. 3, подано у таблиці. Із неї видно коливання прогнозної ефективності роботи ДКС із урахуванням фактичних термоградієнтів, прослідковується залежність від
якості поверхонь та теплопровідності. Зменшення відтоку тепла від НКТ та гідравлічного опору практично
скорочує енерговитрати на вертикальне транспортування, а для сухого газу – з великою точністю відповідає
теоретичному прогнозу. Цифри у таблиці свідчать про
фактичне покращення турбулізації та виносу рідини в
умовах діючої ДКС, що є цінним без наявної можливості
точного врахування фазних переходів у нахиленому потоці на певних глибинах.
На практиці покращення ефективності ДКС здебільшого відбувається за рахунок зменшення перепаду тиску від
входу на вихід станції, що в свою чергу сприяє прямому
зниженню витрати паливного еквівалента компресорним
агрегатом за його сталої продуктивності. Тому в роботі показником ефективності умовно обрано зміну тиску на вході

в ДКС за умови незмінних
решти параметрів.
Для порівняння зроблено теоретичні перерахунки для тих самих параметричних комплексів
без урахування глибинних
термоградієнтів. Результати компілювались до однієї фінальної таблиці (табл.).
Теоретичний експеримент матиме позитивні результати також в
умовах ДКС із теплоізольованими колонами та
гладким покриттям НКТ.
При цьому важливим є
покращення виносу рідини із позитивним термоградієнтом та додатковим
збільшенням депресії на
пласт [2, 4]. Дані про фактичні коефіцієнти гідравлічного опору (в табл. подано усереднені значення
при 100 % заміні по загальній глибині свердловини) пластикових матеріалів взято відповідно до
зменшеної еквівалентної
Рис. 3. Алгоритм виконання
шорсткості. Розроблену
промислового експерименту
аналітично-алгоритмічну
конструкцію (2) можливо
доповнити саме тими рядками параметрів, що штучно змінюються з глибиною, врахувати довільний відсоток заміни
інноваційними НКТ у верхній або нижній частинах.
Якщо вживання окремих технологічних заходів із інтенсифікації (монотехнології) на ранніх стадіях запровадження може бути недостатньо ефективним та економічно
не вигідним через повільне повернення капітальних вкладень, то використання декількох взаємодоповнюючих тех-

Таблиця
Результати моделювання роботи групи газоконденсатних свердловин із одного об’єкта розробки Юліївського НГКР (усереднення за
даними малодебітних свердловин)
Промодельовані варіанти роботи
Без ДКС (факт за умови зупинки)
З ДКС (факт, ДКС працює)
Традиційний (прогнозний, із ДКС)
Уточнений (модельний)
Тільки з гладким покриттям
Тільки з рідкою теплоізоляцією НКТ
ДКС+гладке покриття
ДКС+рідка теплоізоляція
Політехнологічний

Тиск на
Тиск на
Дебіт свердУсереднена
вибої
гирлі
ловини (Q) свердловитемпература
свердлови3
тис. нм /добу
НКТ, К
ни, МПа
ни, МПа
12,5
20
13,12
300
12,5
20
13,54
300
12,5
20
14,05
300
12,5
20
13,24
–
12,5
20
13,17
–
12,5
20
13,15
–
12,5
20
13,82
–
12,5
20
13,76
–
12,5
20
14,21
–

Усереднений градієнт
температури
порід, К
–
–
–
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

Усереднений
коефіцієнт
гідравлічного
опору,
–
–
0,02
0,022
0,014
0,022
0,014
0,022
0,014

Усереднений
коефіцієнт
теплопередачі,
Вт/М2*К
–
–
1,5
1,2
1,2
0,45
1,2
0,45
0,45
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нологій (політехнологій, які під час модельного експерименту з використанням цієї алгоритмічної схеми показали
позитивні результати у разі одночасної дії) може задовольнити суворі економічні вимоги.
Аналіз отриманих результатів дав змогу автору зробити такі висновки.
Висновки
1. Похибка розрахунку тисків від усереднення температури газоконденсатної суміші в експлуатаційних трубах є
близькою до ефекту від використання ДКС на початку їх експлуатації, тому важливим є врахування фактичних глибинних термоградієнтів та стану внутрішнього покриття НКТ.
2. Визначення ефективності роботи ДКС можна проводити більш коректно, використовуючи розроблені автором
матрично-ітераційні конструкції.
3. Врахування фактичних глибинних термоградієнтів
можливе для похило-скерованих та горизонтальних свердловин із використанням на практиці умовно-безкоштовних
математичних програмних пакетів.
4. Особливо важливим є врахування повздовжніх термоградієнтів експлуатаційної колони свердловини для родовищ на пізній стадії експлуатації.
5. Ефективність використання ДКС значно зростає у
разі комбінування цього методу з іншими методами пасивної інтенсифікації видобування, зокрема рідкої теплоізоляції, внутрішньотрубного покриття гладкими плівками, часткової заміни експлуатаційних НКТ на композитні/
пластикові.
Для розрахунків використано математичний пакет
Mathcad 14 з інтегрованою оболонкою Microsoft Excel 2010.
На базі отриманих результатів досліджень у рамках розпочатого прикладного наукового проектування для Юліївського, Скворцівського, Наріжнянського, Недільного родовищ, а також ряду родовищ Харківщини, Полтавщини та
Львівщини [8] актуалізуються дослідження використання
інноваційних технологій пасивної теплоізоляції та гладких поверхонь підземних та шлейфових труб для родовищ
з пізньою компресорною експлуатацією.
Враховуючи отримані результати досліджень, для максимального підвищення загальної ефективності роботи
ДКС із групою підключених свердловин на пізній стадії
експлуатації ГКР зі зменшенням швидкості газоконденсатного потоку і збільшенням впливу термоградієнтів на
режимні параметри свердловин потрібно використовувати
спеціальні покриття та інноваційні ділянки НКТ із розрахунковими теплогазодинамічними параметрами.
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Розрахунки автора з використанням розробленої ним
аналітики, математичної моделі, програми та зібраних
фактичних промислових даних групи родовищ, підключених до Юліївської ДКС, підтверджують доцільність використання зазначеного комплексного науково-практичного
підходу до інтенсифікації видобутку газу з групи підключених на вхід дотискувальних компресорних станцій та
установок експлуатаційних свердловин.
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Полімеризація алкенів із метою
одержання високооктанового
компонента бензину

УДК 665.652.2 : 665.633. 8(045)
У статті наведено огляд технологій виробництва високооктанового компонента автобензинів – полімербензину.
Фахівцями ПАТ «Укрнафтохімпроект» для Кременчуцького НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») розроблено проект із
виробництва полімербензину.
Ключові слова: полімербензин, октанове число, високооктановий компонент, пропан-пропенова фракція,
димеризація, пропен, каталізатор, проектування, витратні коефіцієнти.
В статье приведен обзор технологий производства полимербензина – высокооктанового компонента автобензинов. Специалистами ПАО «Укрнефтехимпроект» для Кременчугского НПЗ (ПАО «Укртатнефть») разработан проект по производству полимербензина.
Ключевые слова: полимербензин, октановое число, высокооктановый компонент, пропан-пропеновая фракция, димеризация, пропен, катализатор, проектирование, расходные коэффициенты.
Technologies of octane component production is rewiened in the article. Project of polimer gasoline production is
developed by Public JSC «Ukrnaftokhimproect» for Kremenchyg Oil Refinery (JSC «Ukrtatnafta»).
Key words: polymer gasoline, octane, high-octane component, propane-propenoic fraction, dimerization, propene,
catalyst, design, consumption ratios.

Полімеризація пропену, бутенів і сумішей пропену з бутенами дає полімербензини близької якості з октановим числом
(ОЧ) 82 – 84 (моторний метод – м.м.) і 96 – 97 (дослідницький
метод – д.м.) [1]. Сировиною для цього процесу та процесу алкілування з одержанням високооктанового алкілату служать
продукти каталітичного крекінгу (ізобутан, бутан-бутенова
(ББФ) і пропан-пропенова фракції (ППФ)), потужності для
якого в Україні можуть забезпечити лише Лисичанський і
Кременчуцький НПЗ. На інших чотирьох НПЗ вони відсутні;
процес ізомеризації є тільки на двох НПЗ; процес алкілування
планується впровадити в Україні до 2015 року [2].
Процес полімеризації застосовується в нафтопереробній
промисловості в основному для переробки пропену на полімербензин, який являє собою суміш, головним чином, ди-,
три- і тетрамерів пропену з октановим числом ≈ 80 за моторним методом. Також можливі одержання ди- і тримерів бутенів і полімеризація змішаної сировини, що містить пропен і
бутени. Каталізатори процесу виробляють на основі фосфатної
кислоти, а також використовують нанесені тверді каталізатори
[3–12].
Технологічні схеми. Полімеризація на фосфатнокислотних каталізаторах
У країнах СНД і за кордоном набули поширення процеси
полімеризації алкенів С3–С4 на фосфорнокислотних каталізаторах, які здійснюють при температурі 463–503 К, тиску 1,7–
8,0 МПа, з об’ємною швидкістю подачі сировини 0,5–10 год-1.
Термін служби каталізатора до 1 року. Принципову схему процесу наведено на рис. 1 [12].

Селективна полімеризація ізобутену в суміші бутенів
Процес селектопол розроблено фахівцями Французького інституту нафти (рис. 2) [7, 12]. Регулювання температури в реакторі з декількома шарами каталізатора
здійснюється за допомогою рециклу холодної неконвертованої фракції С4.

Рис. 1. Установка полімеризації ББФ каталітичного крекінгу
на фосфатно-кислотному каталізаторі: 1 – реактор; 2 – колонадебутанізатор; 3 – колона поділу продуктів; I – ББФ (сировина);
II – відпрацьована ББФ; III – конденсат; IV – продукти реакції;
V – легкий полімердистилят; VI – важкий полімердистилят
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IV

I
II

V
Рис. 2. Установка селектопол: 1 – реактор; 2 – колона;
3 – стабілізаційна колона; I – ББФ (сировина); II – продукт реактора;
III – холодна неконвертована фракція С4; IV – зріджений газ;
V – полімер-бензин

Процес має дві модифікації – ізопол і гідропол. Характерною особливістю цих модифікацій є заключна стадія
гідроізомеризації бутену-1 в бутен-2 із метою покращення якості сировини установки алкілування (ізопол) або
гідрування всіх продуктів, у тому числі і бутенів, перед
направленням останніх на піроліз.
Характеристики виходу і якості продуктів процесів
селектополу, ізополу і гідрополу наведено у табл. 1.
Олігомеризація ізобутану
Фірмою Bayer (ФРН) здійснено процес олігомеризації
99 % ізобутену, який міститься в ББФ, за наявності гомогенного каталізатора (1 % на сировину) при температурі
близько 373 К і тиску 2,0 МПа (рис. 3.) [12].
Основним продуктом є діізобутен з домішкою співдимеру н-бутенів. Сумарний вихід олігомерів 110–120 % на
ізобутен сировини (з рециркуляцією н-бутенів). Октанове

число діізобутену становить 100 (дослідницький метод) і 89
(моторний метод), а після гідрування відповідно 99 і 101.
Димеризація пропену
За кордоном набув розповсюдження процес димеризації пропену або суміші алкенів С3–С4 димерсол (рис. 4.),
що також розроблений Французьким інститутом нафти
[12]. Сировина процесу – ППФ із вмістом дієнів і етинів до
0,003 %, води 0,0005 % та сірки – 0,001 %.
Продукти димеризації, головним чином ізогексени,
мають октанове число 95–96 (дослідницький метод) і 81
(моторний метод), хорошу випаровуваність і відповідний тиск парів для компаундування високооктанових
бензинів. Октанове число змішування компонента 105
(дослідницький метод). Процес здійснюють у рідкій фазі
при невисокому тиску і помірній температурі введенням
у реактор невеликої кількості каталітичного комплексу,
що руйнується під час виходу з реактора аміачною водою. Каталізатор не регенерується. Після відділення каТаблиця 1

Вихід і якість продуктів процесів селектополу, ізополу і
гідрополу
Селектопол,
ізопол

Характеристики
Вихід, % на ізобутен сировини
Густина, т/м3

Гідропол

99

99

0,754

0,742

Температура початку кипіння, К

353

348

Температура википання 90 %
продукту, К

463

460

Октанове число: за дослідницьким
методом

100

99,5

за моторним методом

85

89,5
Таблиця 2

Характеристика сировини процесу полімеризації ППФ
Найменування сировини, показники якості
Фракція пропан-пропенова (процесу каталітичного крекінгу)
масова частка компонентів, %:
сума вуглеводнів С2, не більше
пропан
пропен, не менше
сума вуглеводнів С4, не більше
сума вуглеводнів С5 і вище
масова частка сірководню,
не більше
вміст вільної води
вміст лугу
Етилалюмінійсесквіхлорид (СЕАХ) – АІ2(С2Н5)3Сl3 використовується як
розчин у бензині (50 %)
зовнішній вигляд
масова частка етилалюмінійсесквіхлориду, %, не більше
масова частка механічних домішок, %, не більше
густина етилалюмінійсесквіхлориду, кг/м3
температура кипіння при 0,7–1,3 МПа, К
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Значення показника якості

Номери стандартів або ТУ для сировини

–
4,0
не нормується
42,0
6,0

ТУ 38.101491–89 марка А, Б

відсутні
0,002
відсутня
відсутній

прозора рідина
світлокоричневого кольору
50
0,3
920
328–362

ТУ 38-30-220–87
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Таблиця 3

талізатора продукти поділяються ректифікацією на
цільовий компонент і відпрацьовану ППФ.
Проектні роботи з полімеризації ППФ в Україні
для Кременчуцького НПЗ
Димери пропену відрізняються виключно високим
октановим числом змішування (ОЧЗ) із різними бензинами за рахунок синергічного ефекту взаємодії з компонентами базового бензину. Вони мають такі значення
ОЧ (дослідницький метод): із прямогонним бензином –
109,2; із алкілат-бензином – 119,3; із бензином катриформінгу – 121,2.
Ці значення ОЧ практично збігаються зі значеннями ОЧ для димерів пропену, які одержують за широковідомою технологією «Дімерсол Х», розробленою
фахівцями Французького інституту нафти [12].
Запропонований до впровадження процес димеризації пропену (ППФ) детально вивчений у лабораторних і дослідно-промислових умовах. Процес має такі
переваги: м’які умови (Т=303–323 К, Р=0,5–1,5 МПа);
висока продуктивність каталізатора – 20 кг/кг каталізату за годину, тривалий термін служби (>2000 год),
легкість регенерації та відділення від продукту реакції;
у процесі не використовується спеціальний розчинник;
процес характеризується невеликою кількістю відходів
і відсутністю важких продуктів.
Під час проектування промислової установки димеризації ППФ каталітичного крекінгу використано
експериментальні дані, одержані на стендовій та дослідно-промисловій установках олігомеризації пропену ВО «Нижнекамскнефтехим».
Потужність установки, яка проектується за ППФ
(50 % пропену), становить 80 тис. т/рік (НПЗ м. Кременчук), конверсія пропену – 95 %, селективність за димерами – 90 %. Установка включає такі вузли: вузол підготовки сировини; реакторний блок; блок нейтралізації
співкаталізатора; блок ректифікації.
Вуглеводневою сировиною є фракція С3–С4 каталітичного крекінгу. Вона є сумішшю вуглеводнів С3–С4
і повинна бути розділена на фракцію С3 і фракцію С4.
Також сировиною можуть бути окремі фракції С3 і С4,
наприклад, одержані дистиляцією газових потоків із
установки каталітичного крекінгу.
Фракція С3–С4 зазвичай містить від 0,15 до 0,6 молів ізобутану, до 1 моля алкенів. За цих умов типовий
склад такий (мас. частка, %): ізобутан – 15–30; пропен –
15–35; ізобутен – 5–15; 1-бутен – 3–10; 2-бутен – 10–20;
пропан + н-бутан – 8–30.
Якщо продукт, одержаний у результаті каталітичного крекінгу, то він відразу надходить у вигляді окремих фракцій С3 і С4, склад яких такий (мас. частка, %):
фракція С3: пропан – 15 –50; пропен – 50–85; фракція
С4: н-бутан – 5–20; ізобутан – 20–50; ізобутен – 10–25;
1-бутен – 5–15; 2-бутен – 10–40.
Розділення фракцій С3 і С4 легко досягається за допомогою дистиляції. Допускається, що фракція С3 не повністю відокремлена від вуглеводнів С4 і що так само, як

Продукти полімеризації ППФ
Значення показників якості
продукту, що забезпечуються
процесом
Фракція олігомерів (С6–С12)
зовнішній вигляд
прозора безбарвна рідина
масова частка компонентів, %:
димери, не менше
80
тримери, не більше
15
тетрамери, не більше
4
вищі олігомери, не більше
1
фракційний склад, К:
температура початку кипіння, не
313
нижче
температура кінця кипіння, не вище
478
670–730
густина при 293 К і 0,1 МПа, кг/м3
октанове число (дослідницький
94–96
метод)
Фракція С6Н12–димери пропену:
зовнішній вигляд
прозора безбарвна рідина
фракційний склад, К:
температура початку кипіння, не
323
нижче
температура кінця кипіння, не вище
403
мас. частка фракції википання
80–90
до 343 К, %
3
670–700
густина при 293 К і 0,1 МПа, кг/м
молекулярна маса, г/моль
84,16
масова частка, %:
основного продукту, не менше
90
олігомерів, не більше
10
октанове число (дослідницький
95–97
метод)
Фракція С9Н18–тримери пропену:
зовнішній вигляд
прозора безбарвна рідина
фракційний склад, К:
температура початку кипіння,
398
не нижче
температура кінця кипіння,
425
не вище
3
729–740
густина при 293 К і 0,1 МПа, кг/м
молекулярна маса, г/моль
126,24
масова частка, %:
основного продукту, не менше
95
5
олігомерів С12+, не більше
Фракція С12Н24–тетрамери пропену
прозора безбарвна або жовтого
зовнішній вигляд:
кольору рідина
фракційний склад, К:
температура початку кипіння, не
443
нижче
температура кінця кипіння, не вище
523
755–785
густина при 293 К і 0,1 МПа, кг/м3
молекулярна маса, г/моль
168,31
масова частка, %:
основного продукту, не менше
95
5
олігомерів С 15+, не більше
Найменування продукту, показників
якості
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Таблиця 4

Хімізм процесу димеризації пропену
Стехіометричні рівняння основних та
побічних реакцій

Стадії та вузли процесу

Термодинамічна характеристика або умови реакції

R
NiR2 + Al2R3Cl3

1. Активація каталізатора

RNi

Al

температура 323–343 К;
теплота активації 200–250 кДж/моль алюмінійорганіки

Cl

2. Реакція олігомеризації пропену

nC3Н6→(C3Н6)n, де n=2–5

температура 303–323 К; тиск 0,6–1,5 МПа; теплота
олігомеризації 1257 кДж/кг прореагованого пропену

3. Дезактивація каталізатора розчином гідроксиду натрію

AlR1,5Cl1,5+NaOH+Н2О=NaAlO2+1,5RH+1,5HCl
1,5HCI+1,5NaOH=1,5NaCI+1,5H2О
AlR1,5Cl1,5+2,5NaOН=NaAlO2+1,5RH+1,5NaCl+
0,5H2O

температура 333–353 К;
тепловий ефект реакції 400 КДж/моль ЕАСХ

і фракція С4, може містити деяку кількість вуглеводнів С3.
Олігомеризація С3 вуглеводнів проводиться у рідкій фазі
за допомогою каталізаторів, одержаних шляхом реакції компонента перехідного металу IV або VII груп переважно з метилабо етилалюмінійсесквіхлоридом. Вона відбувається в більшості випадків за температур від 273 до 333 К, а частіше від 303
до 323 К. Нікелевою сполукою можуть служити карбоксилати,
фосфінові комплекси солей нікелю – хлориди або ацетати.
Іншими відомими методами олігомеризації є проведення
процесу за наявності силікатів алюмінію, фосфатної кислоти,
хлориду алюмінію та інших каталізаторів, але всі вони мають
той недолік, що олігомеризат буде містити більш важкі вуглеводні з числом атомів 9, 12 і навіть 15 [6]. Цільовий продукт полімербензин не буде відповідати вимогам через високу кінцеву
точку кипіння навіть після компаундування його з алкілатами
і олігомеризатом, одержаним під час олігомеризації фракції С4.
Характеристика сировини процесу полімеризації ППФ
У табл. 2. наведено характеристику сировини процесу
полімеризації ППФ.
Характеристику продуктів полімеризації ППФ наведено в табл. 3.
I

Вихідні дані до розрахунків матеріального і теплового балансів процесу димеризації ППФ
Матеріальний баланс процесу складено з розрахунку
на продуктивність за ППФ каталітичниго крекінгу ГК-3
(НПЗ м. Кременчук) 80 тис. т/рік без урахування механічних втрат.
З метою поглиблення конверсії пропену до 95%, а також підвищення селективності за основним і найбільш
високооктановим компонентом олігомерів – димером прийнято чотириступінчасту схему реактора–димеризата.
Причому для підвищення селективності процесу і зменшення часу перебування сировини в контакті з каталіза-

III

II

VI
Рис. 3. Установка олігомеризації бутенів фірми Bауer: 1 – реакторний блок; 2 – блок підготовки каталізатора; 3 – центрифуга;
4 – підігрівник; 5 – колона розділення продуктів; I–ББФ (сировина);
II – рецикл каталізатора; III – свіжий каталізатор; IV-концентрат
каталізатора; V – втрати каталізатора; VI – відпрацьована ББФ;
VII – олігомери-продукт
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Вимоги до пропан-пропенової фракції (вихідної сировини) такі:
вміст пропену, мас. частка – 30–100 %;
об’ємна частка етинових сполук – не більше 0,005 %;
об’ємна частка дієнових вуглеводнів – не більше 0,03 %;
масова частка сірчистих сполук – не більше 5–10 мг/нм3;
масова частка води – не більше 0,005 %;
об’ємна частка кисню – не більше 0,005 %.
Хімізм процесу димеризації ППФ наведено в табл. 4.

IV

Рис. 4. Установка димерсол: 1 – реактор; 2 – холодильник;
3 – сепаратор; 4 – колона поділу продуктів; I – ППФ (сировина); II –
каталізатор; III – свіжий луг; IV – відпрацьований луг;
V – відпрацьована ППФ; VI – димер-продукт
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Таблиця 5

Результати технологічних розрахунків процесу полімеризаціі ППФ
Секції
Параметр
Концентрація пропену, % мас.
Температура, К
Теплота реакції, кДж/год
n – величина рециклу
Різниця концентрації пропену на вході і на виході,
мас. частка, %
Середня логарифмічна концентрація пропену
Завантаження каталізатором секції реактора, кг*
Всього каталізатора, кг **

1
вхід
вихід
41,0
37,5
303–308 323–328
1571250
2,5

2
вхід
вихід
28,5
25,0
303–308 323–328
1571250
2,5

3,5

3,5

9,2
9–15

* залежно від продуктивності партії каталізаторів, яка надходить
** залежно від продуктивності й терміну роботи партії каталізатора

тором за рахунок підвищення концентрації пропену в зоні
реакції прийнято схему з циркуляцією продуктів реакції у
кожній секції реактора.
Реактор складається з чотирьох секцій, з’єднаних послідовно. Для зменшення рециркуляційного потоку використовується міжступінчасте охолодження продуктів реакції. Причому величина рециклів зменшується через усі
секції з 20 до 2,4, що забезпечує підвищення концентрації
пропену на вході в реактор і значно знижує кількість каталізатора й об’єм реактора. Тривалість роботи установки
протягом року – 8000 год. Ступінь перетворення пропену, % – 95,0; інтегральна селективність, % за: димером –
90,0; тримером – 2,5; тетрамером – 2,5; пентамером та ін. –
0,5; концентрація ЕАСХ у бензині (димеризаті), що подається в реактор, мас. частка, % – 0,005–0,01 (0,001–0,1);
відношення лугу на нейтралізацію співкаталізатора понад
стехіометричну кількість – 2; масова частка лугу у водному розчині, який подається на нейтралізацію, % – 3; на
промивання реакційної маси від солей і залишків лугу подається вода в об’ємному відношенні вода : органіка – 1:5.
Термін служби каталізатора – понад 2000 год.
Результати технологічних розрахунків процесу полімеризації ППФ наведено в табл. 5.

Таблиця 6

Витратні коефіцієнти процесу полімеризаціі ППФ
Найменування сировини, продуктів
ППФ
Каталізатор
Співкаталізатор
(ЕАСХ)
NаОН
Вода хімічно
очищена
Пара
Вода оборотна
Електроенергія
Азот

Одиниці
Витрати на 1 т всьо- Витрати за
вимірювання
го димеризату
рік
т
2,1
80000
кг
0,025
950
кг

0,04

1520

кг

0,064

2432

м3

74,0

2812

Енергетичні ресурси
2,64
ГДж/м3
56,84
нм3
КВт∙год
42,1
2,63
нм3

24000
2460000
1600000
100000

3
4
вхід
вихід
вхід
вихід
16,0
12,5
5,36
2,5
303–308 323–328 303–308 323–328
1571250
1571250
2,5
2,5
3,5

26,7
14,2
13–25
25–45
від 140 до 235 за 2000 год або 140 до 950 за год

3,5
3,75
95–150

Витратні коефіцієнти на 1 т всього димеризату (без
урахування механічних втрат) наведено в табл. 6.
Легкі оливи і бензини, змащувальні оливи і присадки, що підвищують індекс в’язкості, каучуки та еластомери, пластики, пластифікатори, сикативи, оліфи, синтетичні волокна – це лише деякі з неповного переліку
продуктів, які можна одержати за допомогою процесів
полімеризації.
Висновки
Поглиблене вивчення економіки призводить до висновку
про рентабельність виробництва автомобільного високооктанового компонента бензину шляхом полімеризації алкенів
С3 і С4 [3, 10]. Полімеризація рентабельна в умовах установки великої продуктивності з одержанням полімербензину в
Україні.
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ПРОФЕСІОНАЛИ ГАЛУЗІ

Вітрику Віталію Григоровичу – 60

23 лютого 2014 р. виповнилося 60 років відомому
фахівцю в галузі техніки і технології буріння нафтогазових свердловин, кандидату технічних наук, дійсному
члену Української нафтогазової академії, генеральному
директору НТП «Бурова техніка» Віталію Григоровичу
Вітрику.
Народився ювіляр у м. Полтаві. 1973 року закінчив Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум, 1981 р. – Московський інститут нафтохімічної і газової промисловості ім. І.М. Губкіна.
У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Розробка технології буріння з використанням аерованих
полімерних розчинів в теригенних відкладах Західного Сибіру».
Протягом 1973–1982 рр. працював на інженерних посадах у Полтавському відділенні Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту, упродовж 1982–1987 рр. – на посаді старшого
наукового співробітника спочатку Полтавського відділення Всесоюзного науково-дослідного інституту бурової техніки, а із 1987 р. Ноябрського відділення ВНДІБТ (Росія, Тюменська обл.). Дослідження,
розробка, випробування та впровадження високоефективних технічних засобів і технологій, спрямованих на підвищення техніко-економічних показників буріння нафтогазових свердловин на родовищах
України та Західного Сибіру, були основними напрямами робіт, у яких
брав активну участь і формувався як високодосвідчений фахівець і науковець Віталій Григорович Вітрик.
Із 1991р. по 1995р. він – провідний фахівець, директор українських
підприємств «Алкер» і «Тава», які займалися питаннями науково-технічного забезпечення, зокрема поставки нових технічних засобів, хімреагентів та матеріалів для буріння свердловин на родовищах України та країн колишнього СНД.
У 1995 році очолив державне науково-технічне підприємство
«Бурова техніка», основними напрямами діяльності якого були розробка проектно-кошторисної і нормативно-технічної документації
та впровадження сучасних технологій під час спорудження вертикальних, похило-спрямованих та горизонтальних свердловин на родо-
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вищах України та шельфі Чорного й акваторії Азовського
морів.
Із 2000 року В.Г. Вітрик – генеральний директор ТОВ
«Науково-технічне підприємство «Бурова техніка», яке
є однією з провідних українських сервісних компаній у нафтогазовій галузі України, що орієнтована на забезпечення потреб бурових та нафтогазовидобувних компаній
сучасними матеріалами і обладнанням, а також надання
повного спектра якісних сервісних послуг під час спорудження та капітального ремонту свердловин, починаючи
з розробки проектно-кошторисної документації, технологічних програм і повного забезпечення процесу спорудження та освоєння свердловин і закінчуючи захороненням відходів буріння.
Віталій Григорович є висококваліфікованим фахівцем у галузі
техніки і технології буріння глибоких, похило-спрямованих і горизонтальних свердловин.
Очолюване В.Г. Вітриком підприємство тричі ставало переможцем конкурсу та отримувало нагороди «Лідер галузі» у 2009–2011 рр.
Віталій Григорович – автор більше ніж 30 науково-технічних публікацій та 9 патентів, співавтор друкованих видань із технології і
техніки буріння свердловин.
В.Г. Вітрик – член Міжнародної спілки інженерів-нафтовиків,
заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації
«Спілка буровиків України», незмінний член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Буріння». Його нагороджено орденами «За
заслуги» III ступеня, «Святого Архистратига Михаїла», галузевими
відзнаками, присвоєно звання «Заслужений працівник промисловості
України» та «Почесний розвідник надр України».
Щиро вітаємо ювіляра з днем народження! Бажаємо міцного
здоров’я, щастя і благополуччя, невичерпної енергії, нових здобутків
і подальших творчих успіхів.
Колектив
НТП «Бурова техніка»,
редакція журналу
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Застосування багатопараметричних
регуляторів для підвищення швидкодії системи
автоматичного антипомпажного регулювання
газоперекачувального агрегату
УДК 681.513.52:622.691.4

Проведено аналіз функції передачі відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату (ВН ГПА). Наведено
методику визначення параметрів налаштування ПІД- та ПІДД2-регулятора через параметри функції передачі
об’єкта. На основі обрахованих значень у програмному продукті Matlab проведено моделювання технологічного
процесу з ПІД-, ПІДД2-, ПІДД2Д3-, ПДД2-, ПДПД-регуляторами та визначено їх оптимальні параметри налаштування, що забезпечить максимальну швидкодію системи антипомпажного регулювання.
Ключові слова: відцентровий нагнітач, регулятор, налаштування, функція передачі, швидкодія.
Проведен анализ функции передачи центробежного нагнетателя газоперекачивающего агрегата (ЦН ГПА).
Приведена методика определения параметров настройки ПИД- и ПИДД2-регулятора через параметры функции
передачи объекта. На основе рассчитанных значений в программном продукте Matlab проведено моделирование технологического процесса с ПИД-, ПИДД2-, ПИДД2Д3-, ПДД2-, ПДПД-регуляторами и определены их оптимальные параметры настройки, что обеспечит максимальное быстродействие системы антипомпажного
регулирования.
Ключевые слова: центробежный нагнетатель, регулятор, настройка, функция передачи, быстродействие.
The analysis of the transfer function of the centrifugal blower gas compressor unit. The technique of determining the
settings of the PID controller and PIDD2 transfer function of the parameters of the object. On the basis of the values
shortchanged in Matlab software product is used to simulate the process of PID-, PIDD2-, PIDD2D3-, PDD2-, PDPDregulators and determine their optimal settings that will provide the best performance surge control.
Key words: centrifugal compressor, regulator, setting the transfer function, performance.

На дотискувальних компресорних станціях ДК «Укртрансгаз», особливо тих, що працюють на підземних сховищах газу, актуальною є проблема захисту газоперекачувальних агрегатів від помпажу. Для уникнення цього
явища необхідне удосконалення існуючих методів та розроблення нових підходів до антипомпажного регулювання
газоперекачувального агрегату. Проте аналіз літературних
джерел показує недостатній об’єм досліджень у напрямку
підвищення швидкодії систем автоматичного керування
ГПА. Тому метою цієї роботи є розробка багатопараметричного регулятора для підвищення швидкодії системи
автоматичного антипомпажного регулювання ГПА.
Відомо, що у промислових автоматичних системах
регулювання, як правило, рекомендується застосовувати
типовий ПІД-регулятор, але коли динамічної точності регулювання з ПІД-регулятором стає недостатньо, звичайно,
йдуть на ускладнення інформаційної структури, прикладом чого можуть служити каскадні системи автоматичного регулювання [1, 2].
Оптимальний синтез автоматичної системи регулювання (АСР) прийнято проводити за динамічними характеристиками об’єкта регулювання, представленого, як правило, у вигляді функцій передачі W(s), отриманих шляхом
адекватної апроксимації експериментальних кривих розгону. При цьому структуру W(s) представляють у вигляді
функції передачі W0(s) і ланки запізнювання [3–5]:
(1)

де t – час запізнення.
Першу частину представимо у вигляді ланцюжка з n
послідовно включених аперіодичних ланок зі сталими
часу T1, T2,..., Tn:
(2)
де K – коефіцієнт передачі.

Рис. 1. Перехідна функція ВН ГПА як об’єкта керування
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Таблиця 1
Визначення параметрів налаштування регулятора через параметри
функції передачі об’єкта керування

Показники якості перехідних процесів
Тип регулятора

Параметри
налаштування

n=2
ПІД-алгоритм

n=3
ПІДД2-алгоритм

Kp

ПІД
ПІДД2

Регулятор

KД1

ПІД
ПІДД2
ПІДД2Д3

KД2

–

Параметри досліджуваних регуляторів
Параметри налаштування
Kp
Ki
KД1
KД2

Показники якості перехідного процесу
час розгону, с
перерегулювання, %
0,0438
0
0,0423
0

Параметри налаштування регуляторів після оптимізації

Ki

n=2
ПІД-алгоритм
6,72
666,67
0,0083
–

Таблиця 2
n=3
ПІДД2-алгоритм
6,6632
666,67
0,0097
6,748∙10 -10

Із урахуванням системного підходу до розв’язання задачі оптимального синтезу АСР порядок знаменника у формулі (2) визначається, з одного боку, з умови адекватності
апроксимуючої функції передачі, з іншого боку, отримана
в такий спосіб структура буде визначати функцію передачі
оптимального регулятора:
де Kp, Kд1, Kд2 – параметри налаштування регулятора.
Неважко помітити, що для функції W0(s) при n = 2 оптимальним буде ПІД-алгоритм, при n = 3 ПІДД2-алгоритм і
т.д. При цьому чисельні значення параметрів налаштування
досить легко можуть бути виражені через параметри функції передачі об’єкта (табл. 1) [3–5].
Розглянемо це питання на прикладі системи автоматичного антипомпажного регулювання газоперекачувального агрегату. Досліджувана функція передачі відцентрового нагнітача
газоперекачувального агрегату (ВН ГПА) має такий вигляд [6]:

Рис. 2. Структура ПІД(1)-, ПІДД2(1+2)-, ПІДД2Д3(1+2+3)-регуляторів
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Kp
29,7958
29,7958
33,3

Параметри налаштування
Ki
KД1
KД2
867,4924 0,0579
–
830
0,0579 9,7480e-010
950
0,0528 5,9480e-009

Показники якості перехідних процесів
Тип регулятора
ПІД
ПІДД2
ПІДД2Д3

Таблиця 3

Таблиця 4

KД3
–
–
3,7480e-022
Таблиця 5

Показники якості перехідного процесу
час розгону, с
перерегулювання, %
0,01125
0
0,01075
0
0,0087
0

(4)
Користуючись програмним продуктом Matlab, побудуємо перехідну функцію ВН ГПА (рис. 1):
>> num=[7,688e-4 0,619];
>> dem=[4,099e-5 0,01526 1,358];
>> W=tf(num,dem)
Transfer function:
0,0007688 s+0,619
---------------------------------4,099e-005 s^2+0,01526 s,358
>> step(W)
Провівши апроксимацію цієї перехідної функції і використавши дані табл. 1, визначимо параметри налаштування ПІД- і ПІДД2-регулятора (табл. 2). У результаті побудови перехідної функції з відповідними регуляторами

Рис. 3. Перехідні функції з ПІД-, ПІДД2-, ПІДД2Д3-регулятором
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На основі передавальної функції 5 розроблено ПДД2регулятор та ПДПД-регулятор із двома ПД-регуляторами,
сполученими послідовно. Результати моделювання перехідних процесів із відповідними регуляторами наведено на рис.
4 та у табл. 6 та 7.
Висновок
Отже, у результаті проведених досліджень отримано
метод, який значно підвищив швидкодію досліджуваної
системи за рахунок зміни структури регулятора.
Список літератури

Рис. 4. Перехідні функції з ПДД2- та ПДПД-регулятором
Таблиця 6

Параметри налаштування регуляторів після оптимізації
Регулятор

Кр1

ПДД2
ПДПД

Параметри налаштування
Кр2
Кд1

1,0324e+003
478

–
250

0,3311
0,0065

Показники якості перехідного процесу
Тип регулятора
ПДД2
ПДПД

Кд2

6,5990e-006
0,0100
Таблиця 7

Показники якості перехідного процесу
час розгону, с
перерегулювання, %
0,0012
0
0,0002
0

отримано показники якості перехідного процесу, що наведено у табл. 3.
Отримані в такий спосіб регулятори одразу не
можуть бути прийняті до практичного застосування,
але знання алгоритмів їх функціонування допоможе
оцінити граничні можливості керування об’єктом і
сформулювати відповідні рекомендації.
Для уточнення обчислених значень скористаємося програмним продуктом Matlab, зокрема середовищем Simulink. Було створено регулятори (ПІД,
ПІДД2, ПІДД2Д3), загальну структуру яких наведено на рис. 2.
Для знаходження оптимальних параметрів налаштування регуляторів було використано елемент блока оптимізації Signal Constraint - Check Step Response Characteristics,
який знаходиться у бібліотеці Simulink. Результати моделювання перехідних процесів із відповідними регуляторами наведено на рис. 3 та у табл. 4 та 5.
Як відомо, швидкодія системи буде найбільшою тоді,
коли функція передачі регулятора буде оберненою до
функції передачі об’єкта. Отже, функція передачі ідеального регулятора матиме вигляд:

Wр ( s ) =

4,099 ⋅ 10 −5 s 2 + 1,526 ⋅ 10 −2 s + 1,358
.
7,688 ⋅ 10 − 4 s + 0,619

(5)
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У статті розглянуто основні аспекти розвитку технологій переробки природного газу в синтетичні рідкі
вуглеводневі продукти. Проведено аналіз найбільш перспективних міні-технологій переробки газу в рідкі продукти, які можна запроваджувати для ефективного освоєння ресурсів вуглеводнів. Сформовано основні напрями
впровадження GTL-технологій у сфері геологічного вивчення та промислової розробки родовищ нафти і газу та
нетрадиційних вуглеводнів в Україні.
Ключові слова: вуглеводні, газ, запаси, ресурси, родовища, GTL-технологія, переробка, блочно-модульні
установки, потужність, синтетичні продукти.
В статье рассмотрены основные аспекты развития технологий переработки природного газа в жидкие синтетические углеводородные продукты. Проведен анализ наиболее перспективных мини-технологий переработки
газа в жидкие продукты, которые могут внедряться для эффективного освоения ресурсов углеводородов. Сформированы основные направления внедрения GTL-технологий в сфере геологического изучения и промышленной
разработки месторождений нефти и газа и нетрадиционных ресурсов углеводородов в Украине.
Ключевые слова: углеводороды, газ, запасы, ресурсы, месторождения, GTL-технология, переработка, блочно-модульные установки, мощность, синтетические продукты.
The article deals with the basic aspects of progress of natural gas converting technologies into synthetic liquid hydrocarbon
products. The most prospective mini-technologies of gas converting into liquid products that can be implemented for
effective development of gas resources were analyzed. The principal directions of GTL-technology implementation in the
area of geological study and commercial development of oil and gas fields and unconventional hydrocarbon resources
were formed.
Key words: hydrocarbons, gas, reserves, resources, fieds, GTL-technology, gas converting, packaged plant, power,
synthetic products.

Зростання цін на нафту і газ зумовило вагомі технічні
і технологічні досягнення в удосконаленні процесів переробки газу та інших вуглеводнів за рахунок нових матеріалів, нанотехнологій та сучасного обладнання. Попит нафтогазового ринку спонукав виробників не тільки більш
ефективно використовувати наявні ресурси природного та
нафтового газу, але і привів до освоєння незначних за запасами родовищ, які раніше вважалися малорентабельними
або збитковими.
Незважаючи на значну кількість родовищ нафти і газу,
відкритих в Україні, нафтогазовидобувні підприємства не
можуть забезпечити необхідні для споживання в державі
обсяги видобутку природного газу. Проблеми ефективного
освоєння наявних газових ресурсів визначаються насамперед об’ємами розвіданих запасів. Між іншим, газові та гаНафтогазова галузь України. 2014. № 1

зоконденсатні родовища зі значними початковими запасами – виснажені, а більшу частину родовищ із розвіданими
запасами до 1 млрд м3 газу розробляють достатньо низькими темпами через несприятливі економічні фактори. За
останнє десятиліття значна кількість родовищ нафти і газу,
відкритих Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», за початковими запасами належить до категорії дуже дрібних – в основному 0,2–1 млн т умовного палива. Промислова розробка родовищ із такими запасами із
використанням традиційних систем збирання, підготовки
та транспортування газу до споживачів є малорентабельною, а здебільшого – й зовсім збитковою.
Для вирішення проблем, пов’язаних із геологічним
вивченням та подальшим промисловим освоєнням дуже
дрібних за запасами газових родовищ, у тому числі нетра-
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диційного газу, доцільно переходити на нові стратегії, що
забезпечать динамічний розвиток та високу монетизацію
газових ресурсів за рахунок
запровадження інноваційних
технологій. Зокрема, пріоритетом можуть бути малозатратні технології переробки
видобутої на місці вуглеводневої сировини у готові високоліквідні продукти (синтетичні Рис. 1. Еволюція GTL-технологій [4]
бензин, дизельне пальне, метанол тощо).
Сьогодні цей напрям інтенсивно розвивається. Зокре- паній. За відносно короткий період із 2005 по 2012 рр. прома, за останнє десятиліття розроблено промислові техно- відні компанії інвестували у наукові дослідження значні
логії перетворення природного газу в більш важкі високо- обсяги коштів, щоб побудувати GTL-заводи нового покоякісні вуглеводні або синтетичну нафту, які потім можуть ління на газових родовищах Катару. Також було оголошено
бути додатково перероблені в різні види пального (газ у рі- про ряд інших комерційних проектів різних міжнародних
дину (Gas-To-Liquids (GTL) [1]. Необхідно звернути увагу, консорціумів у Нігерії, Малайзії, Китаї, на Близькому Схощо використання установок малої потужності (Мini-GTL) ді та в Латинській Америці.
забезпечує ефективне та високорентабельне освоєння дрібНа сьогодні чотири GTL-комплекси працюють для виних та дуже дрібних газових родовищ, віддалених від га- робництва синтетичних рідких нафтопродуктів на більшозотранспортної інфраструктури збирання, підготовки та му, ніж демонстраційний, рівні (табл. 1).
транспортування природного газу споживачам [2, 3].
За останнє десятиріччя інтенсивно вводять в експлуGTL-технологія в основному використовує процес атацію GTL-заводи по всьому світу, наприклад у НігеФішера–Тропша, винайдений ще в 30-х роках минулого рії – Chevron, США – ExxonMobil, Conoco-Phillips, BP,
століття. Сировиною для процесу Фішера–Тропша мо- Syntroleum разом із Marathon Oil [6–10].
жуть бути тверді речовини (вугілля), рідини (залишкові
На сьогодні близько десяти компаній розробили власні
продукти НПЗ) або природний газ. Однак сьогодні GTL- пілотні установки різних потужностей із переробки притехнологія в основному асоціюється із конверсією при- родного газу в рідкі нафтопродукти за GTL-технологіями,
родного газу та газів, багатих на метан, в результаті якої з яких понад 20 перебуває на різних етапах реалізації. На
утворюється синтетична нафта, що практично не містить рис. 2 за даними [4] наведено GTL-заводи, які споруджено
таких домішок, як сірка, ароматичні вуглеводні і мета- та проекти яких реалізуються.
ли. Конверсія відбувається через пряме перетворення або
Підтвердили свою зацікавленість GTL-технологіями
через утворення синтез-газу як проміжного продукту. За компанії Російської Федерації – Роснефть, Лукойл, ТНКчас існування технології (рис. 1) відбувалося декілька ди- BP. Планується, що перша GTL-установка почне працюнамічних хвиль її розвитку, але найбільш інтенсивного вати в 2014 р. на Новокуйбишевському нафтопереробному
зростання досягнуто з відкриттям у 90-х роках минулого заводі (Самарська область, РФ) [11].
століття нових матеріалів та нанотехнологій [4, 5].
Сучасне комерційне багатотоннажне виробництво на
1922 року Франц Фішер і Ганс Тропш використали за- основі синтезу Фішера–Тропша, як правило, є капіталолізний каталізатор для перетворення CO і H2 у суміш ву- ємним та організованим довкола найбільших газових роглеводнів і кисневмісних сполук.
довищ. Залучення у розробку малих газових родовищ або
1950–1990-ті р.: південноафриканська компанія Sasol віддалених від транспортної інфраструктури можливе із
комерційно розвиває процес Фішера–Тропша (у поєднанні застосуванням модульних міні-GTL-установок. Міні-GTLз газифікацією вугілля) для перетворення вугілля у вугле- технології є хорошим рішенням для утилізації супутнього
водні – загальною ПВП 4 млн т/рік на трьох GTL заводах.
газу, який часто не використовується через відсутність міс1980–2000-ті рр.: компанія Shell використовує процес цевого ринку і через це або закачується назад у пласт, або
Фішера–Тропша для перетворення природного газу на ви- спалюється на факелі.
сокоякісне пальне в Бінтулу, Малайзія.
У сфері міні-GTL-технологій існують компанії, що
2000–сьогодення: заводи нового покоління ORYX пропонують блочні рішення GTL-установок та власні техта Pearl у Катарі. Поява нових гравців у GTL-області нологічні рішення, подібні до процесу Фішера–Тропша, які
(ExxonMobil, BP, ConocoPhillips), оголошено ряд нових перебувають сьогодні на різних стадіях комерціалізації та
проектів у Нігерії, Китаї та Латинській Америці. Поява націлені на широкий діапазон об’ємів переробки природперших модульних GTL-установок.
ного газу від 5 до 500 тис. м3/добу (див. табл. 2) [12, 13].
На цей час GTL-технологія отримала широку підтримКомпанія CompactGTL однією з перших запропонувала
ку основних транснаціональних (BP, Chevron, ExxonMobil, та ввела в експлуатацію тестову модульну GTL-установку
Shell і Total) та менших видобувних і технологічних ком- на замовлення компанії Petrobras. Така установка дає змоНафтогазова галузь України. 2014. № 1
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гу для нафтових компаній вирішити проблему утилізації
супутнього газу. CompactGTL продемонструвала повністю
інтегрований GTL-завод невеликого масштабу з використанням власних реакторів парової конверсії метану та процесу Фішера–Тропша.
Модульні рішення CompactGTL дають змогу поєднати
в собі дві стадії GTL-процесу в одну інтегровану систему,
що забезпечує високий рівень компактності, безпеки і надійності. Реалізована в науково-дослідному центрі Petroleo
Brasileiro S.A.’s CENPES компанії Petrobras GTL-установка
успішно переробляє на добу 5 600 м3 нафтового газу в 3,2 м3
синтетичної нафти, яка змішується з сирою нафтою, усуваючи необхідність організації додаткової газової інфраструктури та доступу до газопроводів [14].
Інший напрям GTL-технологій розвиває компанія
Velocys, що базується на мікроканальних реакторах GTLпроцесу, які мають значно менші розміри порівняно зі звичайними реакторами та покращені продуктивні характеристики [15]. Пристрої, що використовують мікроканальну
технологію, можуть бути зменшені в 10 і більше разів порівняно зі звичайним обладнанням.
Однією із перших стадії комерціалізації досягла GTLтехнологія, розроблена компанією GasTechno. У кінці
2012 року компанія підписала угоди про тестування цієї
технології з представниками TNK-BP в РФ та Бразилії.
GasTechno завершила виготовлення пересувної міні-GTL і
планує мобілізувати її в РФ з метою тестування на одній із
запропонованих замовником свердловин [16].
Розроблена компанією GasTechno міні-GTL-технологія
призначена для переробки в невеликому масштабі природ-

Таблиця 1

Існуючі комерційні GTL-проекти у світі
Назва,
розташування

Власник

Рік
введення в
експлуатацію

Потужність виробництва рідких
нафтопродуктів,
тис. м3/добу

Завод у Моссел
Бей, ПАР

Petro SA
(колишня
Mossgas)

1991

3,58

1993

2,34

2007

5,41

2011

22,26

Завод середніх
дистилятів
Shell
у Бінтулу,
Малайзія
Завод ORYX у Рас Sasol, Qatar
Лафані, Катар
Petroleum
Завод Pearl у Рас
Shell
Лафані, Катар

ного газу, біогазу, метану вугільних пластів тощо на такі
цінні рідкі продукти, як метанол й етанол. Застосування
цієї технології забезпечує просте і недороге вирішення
проблеми супутнього газу та рентабельну розробку малих
газових родовищ. Номінальна потужність переробки газу
міні-GTL-установки 5600 м3/добу, однак вона може змінюватися у діапазоні 3500–8500 м3/добу [16 ].
Технологія GasTechno перетворює природний газ на
метанол в один простий крок, використовуючи запатентований і перевірений процес парціального окислення. При
цьому немає необхідності в попередній підготовці газу,
каталізаторах та складних технологічних ступенях переробки.
Міні-GTL-завод у разі необхідності може бути
змасштабований до рівня потужності переробки газу у
Таблиця 2

Основні параметри розроблених міні-GTL-установок

GTL Фішера–Тропша

Проміжний Об’єм переробки
газу,
продукт
тис. м3/добу
синтез-газ
< 30

дизельне пальне та ін.

0,28 л

ні

США

GTL Фішера–Тропша

синтез-газ

20–500

дизельне пальне та ін.

–

ні

США
США

синтез-газ
синтез-газ

20–300
20–300

метанол і його похідні
метанол і його похідні

–
–

ні
ні

–

20–300

метанол і формальдегід

–

ні

синтез-газ

30–500

дизельне пальне та ін.

0,74 л

ні

–

20–500

метанол і формальдегід

1,2 л

так

Компанія

Країна

Технологія

Verdis
1st Resource
Group
Oberon Fuels
R3 Sciences

ОАЕ

Кінцевий продукт

Вихід продукту Промислове
з 1 м3 газу
впровадження

General Methanol

США

Carbon Sciences

США

Gas Techno

США

GTM
GTM
Парціальне окислення
GTM, MTG
Парціальне окислення

Methion

США

Сульфування метану

CH3SO3H,
метан-сульфо-кислота

20–300

ДМЕ

1,47 л

ні

Velocys (Oxford
Catalysts)
CompactGTL
GRT
Synfuels

США
(Англія)
Англія
США
США

GTL Фішера–Тропша

синтез-газ

30–500

дизельне пальне та ін.

0,3 л

так

GTL Фішера–Тропша
Оксибромінація
Піроліз

синтез-газ
CH3Br
ацетилен

30–500
> 300
> 300

0,57 л
–
–

так
ні
ні

Ренфорс-Нові
Технології

Росія

GTL Фішера-Тропша

синтез-газ

55–140

0,5 кг

ні

Група компаній
Бінар Ко
ЕнергосинтопІнжиніринг

Росія

GTL Фішера–Тропша

синтез-газ

5–125

дизельне пальне та ін.
бензин
бензин
синтетична нафта
та синтетичне рідке
паливо
синтетичне рідке
паливо, метанол

0,37 кг

ні

Росія

GTM, MTG

синтез-газ

10

метанол, бензин

–

ні
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Рис. 2. Комерційні та пілотні проекти GTL-технологій [4]

25 тис. м3/добу. Із використанням міні-GTL-установки на
виході отримуємо суміш рідких спиртів, яку в подальшому можна доводити до кінцевого продукту на відповідних
місцевих чи регіональних потужностях. Хоча економічні
фактори є позитивними навіть за таких невеликих потужностей, наявність центрального об’єкта для переробки є
необхідною для остаточного розділення GTL-суміші в
готові продукти. Сама міні-GTL-установка працює в автономному режимі, потребує мінімального прямого спостереження і може управлятися і контролюватися віддалено.
Зі зростанням потужності переробки газу до 140 тис. м3/добу економічні показники значно покращуються.
На території РФ існує декілька компаній, які активно
займаються розвитком модульних GTL-технологій із потужністю переробки газу від 2 тис. м3/добу. Їх розробки
перебувають на стадії дослідного тестування, а пропоновані проекти – на стадії пошуку інвесторів. Зокрема, ЗАТ
«Ренфорс-Нові Технології» та ТОВ «Група компаній Бінар
Ко» пропонує випуск блочно-модульних GTL-комплексів
із переробкою газу в синтетичну нафту [17]. ТОВ «Енергосинтоп-Інжиніринг» пропонує GTL-установку з виробництва метанолу і високооктанових компонентів моторних
палив (бензину) [18].
За результатами досліджень на період 2012–2020 рр.
прогнозується зростання світового виробництва продуктів
GTL до рівня 65–130 тис. м3/добу [19, 20].
За прогнозами EIA (Energy Information Administration), значний приріст продукції синтезу Фішера–Тропша буде відбуватися за рахунок використання
не природного газу, а синтез-газу від газифікації вугілля (Coal-To-Liquids (CTL). Враховуючи річне зростання на 1,9–3 % споживання середніх дистилятів у світі,

спільний вклад технологій GTL та CTL у забезпечення
прогнозного споживання за оптимістичним сценарієм у
2030 році становитиме 9 % [20].
За прогнозами аналітиків, майбутні GTL-проекти
будуть розвиватися за трьома основними схемами:
• будівництво середніх і великих GTL-заводів у віддалених регіонах із декількома споживачами газу і високими
транспортними витратами;
• спорудження невеликих GTL-заводів на платформах,
баржах чи спеціальних суднах для шельфових родовищ, де
транспортування газу є ускладненим і заборонено спалювання газу на факелі;
• використання пересувних або модульних GTLустановок для прискореного введення в експлуатацію невеликих родовищ вуглеводнів та ефективного використання природного та нафтового газу у процесах розвідування
та дослідно-промислової експлуатації.
За даними [21, 22], у період 2015–2020 рр., за прогнозами, більше як 2 % від світового споживання природного
газу припаде на частку GTL-технологій, а також відбудеться швидке зростання виробництва дизельного пального, що
становить близько 2 млн м3/добу. Прогнозна виробнича потужність заводів GTL до 2020 року зросте до 46,4 млн м3/рік
рідких вуглеводнів. Якщо вихід дизельної фракції буде на
рівні 70 %, то це сягатиме не менш як 3 % світового ринку
дизельного палива [21].
Отже, GTL-технології дають змогу використовувати
природний газ, супутній газ, біогаз, метан вугільних пластів та інші метановмісні гази для отримання моторних палив і продуктів основного органічного синтезу, тим самим
відкриваючи напрями комерційного освоєння вуглеводневих ресурсів.
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Для нафтогазовидобувних компаній відкривається можливість широкого використання міні-GTL-технологій для:
• прискореного геологічного вивчення та введення в
розробку дрібних і дуже дрібних родовищ нафти і газу та
нетрадиційних ресурсів вуглеводнів;
• комерціалізації та випереджуючого введення в експлуатацію пошукових і розвідувальних свердловин у районах із відсутньою газотранспортною інфраструктурою
та/або в складних умовах її спорудження (заповідники,
гірська місцевість, густозаселені райони та ін.);
• збільшення рівнів видобутку газу на виснажених газових родовищах із низькодебітними свердловинами та обмеженим газоспоживанням;
• удосконалення процесів підготовки та переробки
газу за рахунок збільшення коефіцієнта утилізації низьконапірного та факельного газів, а також зменшення викидів
парникових газів.
Перехід нафтогазовидобувних компаній на інноваційні GTL-технології допоможе постачати на ринок високоліквідні та більш екологічні синтетичні продукти переробки, що сприятиме збільшенню інвестицій в освоєння
родовищ вуглеводнів України.
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НОВІ КНИГИ

2013 р. у видавництві «Світ успіху» вийшла книга Б.П. Савківа і С.О. Пінчука
«Створення та експлуатація підземних сховищ газу», яка є своєрідним продовженням попередньої праці Б.П. Савківа «Підземне зберігання газу в Україні». У книзі висвітлено питання, пов’язані з експлуатацією підземних газосховищ, зокрема такі, як
конструкції, підземне і наземне обладнання свердловин, їх капітальний ремонт та
методи підвищення продуктивності. Приділено увагу особливостям створення та
експлуатації підземних сховищ газу в різних геологічних умовах, регулюванню технологічних процесів нагнітання та відбирання газу, питанням запровадження ресурсота енергоощадних технологій, а також тенденціям світового розвитку підземного
зберігання газу.
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Аналіз стану нормативної бази
з радіаційної безпеки
у нафтогазовій галузі України

УДК 622:502.36(364.254)
У статті проаналізовано вітчизняний і світовий досвід поводження з матеріалами, забрудненими природними
радіонуклідами, та стан нормативного забезпечення радіаційної безпеки в нафтогазовій галузі України. З метою
забезпечення радіаційної безпеки персоналу, населення та довкілля запропоновано розробити галузевий нормативний документ.
Ключові слова: нафтогазова галузь України, радіаційна безпека, потужність експозиційної дози, техногенно-підсилені джерела природного походження, NORM, джерела іонізуючого випромінювання, насосно-компресорні труби, трубопроводи, супутньо-пластові води, нафтошлами, відходи.
В статье проанализирован отечественный и всемирный опыт обращения с материалами, загрязненными природными радионуклидами, и состояние нормативного обеспечения радиационной безопасности в нефтегазовой
отрасли Украины. С целью обеспечения радиационной безопасности персонала, населения и окружающей среды
предложено разработать отраслевой нормативный документ.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль Украины, радиационная безопасность, мощность экспозиционной
дозы, техногенно-усиленные источники естественного происхождения, NORM, источники ионизирующего излучения, насосно-компрессорные трубы, трубопроводы, попутно-пластовые воды, нефтешламы, отходы.
The article analyzes the domestic and international experience in dealing with materials contaminated by radionuclides
of natural origin, as well as state regulations on radiation safety in the oil and gas industry of Ukraine. With the purpose
of ensuring radiation safety of personnel, population and environment the author suggests drafting of a specialized
industry regulatory document.
Key words: oil and gas industry of Ukraine, radiation safety, exposure dose rate, industrially enhanced natural
source, NORM, ionizing radiation source, tubing, pipelines, associated reservoir waters, oil sludges, waste products.

Належний рівень радіаційної безпеки (РБ) та протирадіаційний захист населення і працівників тієї чи іншої
галузі визначаються насамперед наявністю відповідних
державних, галузевих та інших нормативних документів
і системи контролю за їх виконанням. На думку автора,
сьогодні в нафтогазовій галузі України (далі НГУ) стан
нормативно-правової бази не можна вважати задовільним. Якщо ядерну безпеку на об’єкті з радіаційно-ядерними технологіями експлуатуюча організація здатна забезпечити на прийнятному рівні, то з власне радіаційною
безпекою виробничих об’єктів НГУ, працівників, населення та навколишнього середовища (далі НС) становище вкрай складне. Окрім профільних Законів України та
основних документів – Норм радіаційної безпеки України (далі НРБУ) та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (далі ОСПУ) [1, 2],
практично відсутні додаткові профільні санітарні правила, рекомендації, вказівки щодо дій із захисту здоров’я та
життя населення і працівників у випадку виникнення радіаційних аварійних ситуацій на нафтогазових об’єктах

під час поводження з природними радіонуклідами, так
званими «техногенно-підсиленими джерелами природного походження» (далі ТПДПП). До того ж частина документів вже в найближчому майбутньому потребуватиме
коригування та доповнення з метою узгодження з новими
рекомендаціями Міжнародної комісії з радіологічного захисту.
На об’єктах нафтогазової галузі України ТПДПП
з’являються в результаті передусім підйому на поверхню
супутньо-пластових вод (далі – СПВ) під час видобування вуглеводнів і подальшого осадження солей та інших
утворень на поверхні обладнання, що призводить до концентрування природних радіонуклідів і збільшення їх активності порівняно з природним фоном. Деякі операції з
видобування, підготовки, транспортування та зберігання
нафти, газу і газоконденсату, використання систем підтримання пластового тиску (далі ППТ), скидових свердловин для повернення СПВ тощо продукують ТПДПП у
твердому, рідкому та газоподібному стані. Самі ТПДПП
(мінеральні відклади, шлами, плівки, виділення газів
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тощо) та техногенні об’єкти, що їх вміщують (насоснокомпресорні труби (далі НКТ), нафтопроводи, водоводи,
резервуари різного призначення, обладнання гирл експлуатаційних та нагнітальних свердловин тощо), є в певних місцях реальною загрозою для персоналу (іонізуюче
опромінення), а за відсутності контролю – для населення
та НС.
Усе забруднене обладнання підприємств нафтогазового комплексу можна поділити на дві групи: І – забруднене
обладнання, що відповідно до своїх технічних характеристик відпрацьоване і зняте з експлуатації (НКТ, водоводи,
трубопроводи, запірна арматура тощо); ІІ – забруднене
обладнання, яке відповідає технічним параметрам та використовується в технологічних процесах. Кількість обладнання, що знаходиться в експлуатації, в десятки разів
перевищує обсяги знятого з експлуатації обладнання, і
його вплив на працівників, населення та довкілля незрівнянно більший. При цьому поводження з таким обладнанням не регламентується жодним нормативним актом. Ця
проблема недостатньо вивчена і не забезпечена відповідною нормативною базою.
Окремою групою відходів із вмістом природних радіонуклідів нафтогазової галузі є нафтошлами. Вони утворюються на дні ставків-відстійників, аварійних амбарів,
ємностей, резервуарів, апаратів та в іншому технологічному обладнанні в процесі підготовки, транспортування,
зберігання вуглеводневої сировини та СПВ. Нафтошлами
є складною органічно-мінеральною сумішшю, де вуглеводнева та мінеральна складові знаходяться в приблизно
однакових кількостях. Важливою домішкою нафтошламів
є емульсована високомінералізована вода. Значення питомої активності шламів, за різними даними, змінюється від
100 до 1×104 Бк/дм3.
Накопичення ТПДПП відбувається на багатьох нафтогазових родовищах України. На окремих родовищах північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини
максимальні рівні потужності експозиційної дози (ПЕД)
забруднення від промислового обладнання можуть сягати
до 6000 мкР/год. Відпрацьоване обладнання зберігається
на спеціально облаштованих майданчиках тимчасового
зберігання. До 2010 року ці матеріали передавали на державні спеціалізовані комбінати Корпорації УкрДО «Радон» та ДСП «Комплекс» відповідно до договорів, вимог
НРБУ, ОСПУ та Правил безпеки в нафтогазовидобувній
промисловості України, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду № 95 від 06.05.2008. НКТ та інше обладнання, які внаслідок експлуатації зазнали додаткового
радіаційного забруднення радіонуклідами природного походження, за погодженням з установами санітарно-епідеміологічної служби відповідної адміністративної території
України можуть тимчасово зберігатися на об’єктах нафтогазовидобувної промисловості з подальшою їх передачею
на спеціальне підприємство для дезактивації з метою використання як вторинних ресурсів або для довгострокового зберігання. Адже відповідно до чинного законодавства
матеріали і відходи, забруднені NORM, не класифікуються як радіоактивні. Таку позицію підтримують відповідні
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державні органи, а саме Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство охорони здоров’я України, Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) та
інші. У зв’язку з цим поводження з такими матеріалами не
передбачено Загальнодержавною цільовою екологічною
програмою поводження з радіоактивними відходами.
Активності природних радіонуклідів у багатьох місцях перевищують гранично допустимі концентрації та
санітарно-гігієнічні норми, регламентовані для різних
галузей господарства. Застосування цих нормативів для
підприємств НГУ є зараз недоцільним через обмаль інформації про обсяги ТПДПП [1, 2] та відсутність системного
підходу. Тому й виникають певні протиріччя, залишаючи
без відповіді багато запитань. Окрім вищезазначених НД,
у своїй діяльності підприємства НГК використовують Санітарні правила поводження з радіоактивними відходами
СППРВ (СанПіН 42-129-11-3938-85) та Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при
проведенні операцій з металобрухтом (ДСЕПІН 6.6.1 –
079/211.3.9.001-02) та інструкції з радіаційної безпеки.
Набутий світовий досвід останнього десятиріччя (особливо США та деяких країн Європейського Союзу) щодо
поводження з техногенно-підсиленими речовинами природного походження та розроблення Міжнародною асоціацією виробників нафти та газу, а також Міжнародним
агентством з атомної енергії ряду НД із проблеми NORM
є вагомим підґрунтям для того, щоб зазначену проблему
врегулювати в Україні. На сьогодні ж вітчизняній науці
маловідомі публікації стосовно NORM.
Для забезпечення радіаційної безпеки на НГУ в процесі поводження з «техногенно-підсиленими джерелами
іонізуючого випромінювання природного походження»
чи «техногенно-підсиленими речовинами іонізуючого випромінювання природного походження» (далі –
NORM) під час розроблення та імплементації нових нормативних документів поняття «РБ», «ТПДПП» та NORM
повинні бути головними і принциповими.
Ретельний аналіз і порівняння окремих статей ОСПУ
[3] вказують на певну невизначеність головних положень стосовно діяльності НГУ. Дія ОСПУ поширюється
на практичну діяльність, пов’язану з опроміненням від
природних джерел, які визначено Правилами як такі, що
вимагають контролю (п. 1.2). і виділяють виробниче та
професійне опромінення (п. 1.3). При цьому професійне опромінення розглядається як таке, що передбачено
проектом радіаційно-ядерних технологій (п. 1.3), тобто
діяльності НГУ воно ніяк не може стосуватися. Зі сфери
дії цих правил виключено «інші, не модифіковані людською діяльністю джерела природного походження»
(п. 1.11). Немає роз’яснення таких важливих питань: чи
стосується виробниче опромінення НГУ, чи становлять
виняток сконцентровані певним чином на техногенних
об’єктах НГУ радіоактивні речовини.
У п. 1.5 джерела іонізуючого випромінювання (далі
ДІВ) зазначено як «радіоактивні речовини та пристрої,
які містять радіоактивні речовини, або пристрої, що
створюють випромінювання». У тексті вказано на конкретні пристрої і види діяльності, але діяльності НГУ та
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її об’єктів серед них немає. Хоча ці речовини та об’єкти
дійсно підпадають під визначення ТПДПП у формулюванні ОСПУ [2] як «джерело випромінювання природного походження, що в результаті господарської та виробничої діяльності людини було піддане концентруванню
або збільшилася його доступність, унаслідок чого виникло додаткове (до природного радіаційного фону) випромінювання».
Із п.п. 9.2.1 та 9.2.5 ОСПУ випливає, що підприємства з видобування нафти і газу належать до ІІ категорії
потенційно небезпечних об’єктів, що застосовують радіаційно-ядерні технології чи використовують ДІВ. Вочевидь, що радіаційно-ядерні технології не стосуються
НГУ, а використання ДІВ як індустріальних джерел для
цілей геологічної розвідки та контролю технологічного
обладнання дійсно відбувається на підприємствах із видобування нафти і газу, але це не має відношення саме
до радіоактивних речовин природного походження, а їх
утворення супроводжує видобування нафти та газу.
Тільки в п. 18.1 з’являється перша згадка про те, що
має відношення до НГУ, зокрема до «виробництв, на
яких може мати місце підвищене опромінення від джерел природного походження працівників, не віднесених
до категорії «персонал», належать: видобування корисних копалин (не уранових) ... (...нафторозробка)...».
Отже, з одного боку, поняття ТПДПП у НРБУ та
ОСПУ може бути віднесено до природних радіоактивних
речовин нафтогазовидобування, вплив яких на працівників, які не підпадають під категорію «персонал», підтверджує п. 18.1 ОСПУ, з іншого, – немає жодних підстав
безпосередньо застосовувати положення вказаних документів до поводження з речовинами, які можуть бути
об’єктом нових нормативних документів. При цьому слід
наголосити, що в останньому випадку мова йде саме про
«речовини» в різному фізичному стані, пов’язані чи не
пов’язані з матеріалами штучного походження, а не «джерела» чи «пристрої», які розглядаються в ОСПУ та НРБУ.
Крім цього, окремі положення вітчизняних нормативних документів не відповідають міжнародним стандартам. Так, за останнє десятиріччя в міжнародній науково-технічній літературі з радіаційної безпеки та
поводження з радіоактивними речовинами широкого
вжитку набуло поняття «Naturally-Occurring Radioactive
Materials» (NORM). За визначенням Всесвітньої Ядерної
Асоціації [4], це – природні радіоактивні речовини, чий
вплив іонізуючим випромінюванням на людей збільшується в результаті техногенної діяльності. Близькі визначення використовують Міжнародне агентство з ядерної
енергії [5, 6] та Міжнародна асоціація виробників нафти
та газу [7]. Власне, сконцентровані та технологічно посилені NORM розглядаються як «Technologically-Enhanced
NORM» (TENORM) або TENR. Під «посиленням» розуміється збільшення радіоактивності речовин. Останнім
часом у міжнародній нормативній літературі переважно вживається термін «NORM». Зокрема, Міжнародне
агентство з ядерної енергії визнало термін «TENORM»
як такий, що викликає плутанину і має тільки науковий
сенс, залишивши термін «NORM» у значенні, наведеному

вище, для своїх НД серії «Безпека» [8]. При цьому було
підкреслено, що мова йде про речовини (та їх концентрації), які підпадають під дію певних регулюючих міжнародних чи національних документів. Проте в деяких
інших науково-технічних виданнях продовжують використовувати термін «TENORM».
Важливо, що поняття «NORM» застосовують переважно для позначення радіоактивних речовин природного походження, які утворюються у результаті видобування корисних копалин і не стосуються пристроїв та
інструментів, що мають джерела іонізуючого випромінювання і використовуються для різноманітних технологічних цілей. У той же час відходи з NORM і способи поводження з ними розглядаються окремо від інших відходів
та РАВ, пов’язаних із радіаційно-ядерними технологіями,
а в нафтогазовій галузі – окремо від відходів, пов’язаних
із пристроями та інструментами, що мають джерела іонізуючого випромінювання, штучно поміщені в них.
Потрібно зазначити, що поняття «NORM» в українській науково-технічній літературі тільки згадується, а в
діючих НД України відсутнє, хоча в офіційному листуванні відповідних державних органів його почали використовувати.
Отже, існує певна колізія між термінами: українським
«ТПДПП» та англійським «NORM». Це близькі, але неоднозначні поняття. Крім походження, вони певною мірою
різняться й етимологічно. В першому випадку це «джерела» (під якими в певних випадках розуміються об’єкти), що
підходить для санітарно-гігієнічної оцінки, в другому –
це «речовини», що постійно супроводжують виробничу
діяльність у нафтогазовій сфері. В першому випадку не
зрозуміло, чи належать ТПДПП до усіх об’єктів НГУ, що
розглядаються в даному звіті. В українських стандартах
пряма вказівка на це відсутня, і, як було зазначено, в них
немає сфери газовидобування. В офіційному ж листуванні Державної інспекції ядерного регулювання України
(далі – ДІЯРУ) з ПАТ «Укрнафта» щодо об’єктів нинішнього розгляду використовували ще більш складне поняття – «матеріали, забруднені техногенно-підсиленими
джерелами природного походження». Звідси видно, що
автори листів розрізняють поняття «матеріали» та «джерела», але цей термін включає 6 слів із одним складним
словосполученням, а головне – у ньому відсутній складник, який би вказував на те, що ці джерела є радіоактивними, тобто джерелами іонізуючого випромінювання.
Є сумнів, що подібний термін із очевидними лінгвістичними та етимологічними вадами має перспективу щодо
практичного вживання та поширення.
Поняття «NORM» застосовують у всіх головних
міжнародних настановах і методичних вказівках, науково-технічній літературі і багатьох НД провідних країн,
детально розглядаючи пов’язані особливості нафтогазового виробництва. Ці документи цілком можуть бути
основою для розробки галузевого документа. Враховуючи термінологічну колізію, на думку автора, до розроблення нового НД на практиці доцільно використовувати вказані терміни з відповідними посиланнями мовою
оригіналів.
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У ході аналізу основних понять та термінів у строгому контексті з НД, які їх використовують, зроблено висновок про те, що регламенти ОСПУ та поняття ТПДПП
не можуть бути застосовані до NORM без відповідних
змін в ОСПУ та НРБУ. Будь-яке поєднання NORM та
ТПДПП може призвести до ще більших непорозумінь,
ніж ті, що існують зараз (див. розділ 1.3.3). Таким чином,
NORM розглядається як особлива (нова для української
практики та українських НД) речовина, яка потребує особливого поводження, а NORM-відходи розглядаються як
особливий вид радіоактивних відходів, який прямо не регулюється ОСПУ, а має регулюватися Стандартом, який
необхідно розробити для НГУ.
Значним внеском у вивчення проблеми ТПДПП–
NORM стали наукові дослідження техногенних забруднень радіоактивними елементами на родовищах корисних
копалин і, зокрема нафтогазових, у Дніпровсько-Донецькій западині В.О. Шумлянського, А.Г. Субботіна,
А.Х. Бакаржієва, М.Ю. Журавля та ін. Вони підтвердили
первинні обстеження і надали важливі дані про хімічний та ізотопний склад радіоактивно забруднених мінеральних утворень у порожнинах НКТ, трубопроводах,
запірній арматурі, насосах і нафтошламах [9, 10]. У 2002
р. було введено «Державні санітарні правила при добуванні, збагачуванні та переробці руд, які містять техногенно-підсилені джерела природного походження, на
підприємствах промисловості рідкісних металів» – перший галузевий документ із поводження з ТПДПП. На початку нового тисячоліття на рівні окремих підприємств
НГУ було розроблено стандарти організацій, інструкції
та деякі інші документи, за якими відбуваються поточні роботи з ТПДПП–NORM. Вони відіграли позитивну
роль у підвищенні РБ, але сьогодні потребують узагальнення і приведення до єдиних вимог. Загалом практичне
поводження з ТПДПП–NORM у НГУ відбувається безсистемно, часто за окремими наказами наглядових органів, тому що не має під собою достатньої нормативної,
методичної та технологічної бази.
На державному рівні проблема ТПДПП–NORM не
знайшла відображення в Доповіді про стан ядерної
та радіаційної безпеки в Україні в 2009 р. Державної
інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) і Загальнодержавній цільовій екологічній програмі поводження
з радіоактивними відходами. Можна припустити, що
ДІЯРУ не розглядають NORM як РАВ.

З метою врегулювання ситуації необхідно розробити
нормативний документ, який буде регламентувати діяльність, що пов’язана з поводженням з ТПДПП–NORM на
підприємствах нафтогазової галузі України, для забезпечення радіаційної безпеки персоналу та навколишнього
середовища і внести відповідні зміни до НРБУ та ОСПУ.

Висновок
Отже, короткий огляд еволюції проблеми NORM у світі і ТПДПП в Україні показав, що вона є доволі важливою
та специфічною, потребує своїх нормативів та (чи) своїх
правил поводження з низькоактивними речовинами, і що
ці нормативи чи правила повинні враховувати саме галузеві особливості. Ще раз підкреслимо, що отриманий досвід
робіт із РБ на підприємствах НГУ, державних спеціалізованих підприємствах із поводження з ТПДПП у промисловості рідкісних металів та прийняті міжнародні документи
з NORM є саме тим підґрунтям, на якому може бути створена система поводження з NORM в НГУ.
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ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Про нові нормативні акти та документи (НПД) нафтогазового комплексу
(станом на 31 грудня 2013 року)
Позначення та назва
НПД

Дані
про затвердження НПД

Організація розробник НПД

Розповсюджувачі легітимних
копій НПД

Примітка

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
1

2

Перелік галузевих стандартів і прирівняних
до них нормативних документів колишнього
СРСР нафтогазового комплексу України

3

4

5
Втратили чинність
накази Мінпаливенерго України від
12.12.2007 № 588,
Наказ Міненерговугілля України від
21.01.2013 № 20

Наказ Міненерговугілля
України від 12.02.2013 № 56.1

На заміну:
розділів 9.2, 9.3
та 11 СОУ 60.330019801.063:2008 Інструкції, затв. наказом
ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» ДК «УКРТРАНСГАЗ»
від 22.10.99 №297, Інструкції, затв. наказом
ДК «УКРТРАНСГАЗ»
від 18.03.02 № 85

СОУ 49.5-30019801-105:2013
Охорона об’єктів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».
Положення про пропускний та
внутрішньооб’єктовий режими в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Наказ
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
від 01.07.2013 № 245

СОУ 49.5-30019801-108:2013
Системи управління якістю, екологічного керування, управління безпекою
праці та енергетичного менеджменту.
Положення про фонд нормативних документів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Наказ
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
від 15.10.2013 № 363

СОУ 49.5-30019801-109:2013
Система енергетичного менеджменту. Внутрішній аудит. Організація та порядок проведення

Наказ
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
від 30.08.2013 № 319

ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»

ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»

СОУ 49.5-30019801-110:2013
Системи управління якістю, екологічного
керування та управління безпекою праці.
Організація та проведення внутрішнього аудиту в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Наказ
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
від 15.10.2013 № 363

ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»

ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»

СОУ 55.2-30019775-201:2012
Санаторно-курортна та оздоровча діяльність. Облік та калькулювання собівартості. Порядок

Наказ
ПАТ «Укргазвидобування»
від 20.12.2012 № 504

ТОВ «Аудиторська
фірма «Фінанси Холдинг»

ПАТ
«Укргазвидобування»

СОУ 74.1-00153117-078:2013
Опис процесів послуг СМК 7.5.2

Наказ ПАТ «Державне
акціонерне товариство
«Чорноморнафтогаз» від
07.02.2013 № 78-пр

ПАТ «Державне акціонерне товариство
«Чорноморнафтогаз»

ПАТ «Державне
акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз»

СОУ 74.1-00153117-079:2013
Моніторинг вимірювання продукції СМК 8.2.4

Наказ ПАТ «Державне
акціонерне товариство
«Чорноморнафтогаз» від
12.02.2013 № 88-пр

ПАТ «Державне акціонерне товариство
«Чорноморнафтогаз»

ПАТ «Державне
акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз»

ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»

Філія НДПІ
ПАТ
На заміну: СОУ 60.3транспорту газу ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»
30019801-085:2010
«УКРТРАНСГАЗ»

На заміну:
СОУ 60.3-30019801080:2010

На заміну: СОУ 74.100153117-077:2012

ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ
Інструкція щодо складання, змісту та
оформлення проектів дослідно-промислової розробки та проектів (технологічних схем) промислової розробки
родовищ (покладів) нафти і газу

Наказ Міненерговугілля
України від 20.03.2013 № 121

ДП
«Науканафтогаз»

ДП
«Науканафтогаз»

На заміну: РД
39-9-479-80, РД
39-0147035-207-86
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СОУ 09.1– 20077720– 051:2013
Нафтова і газова промисловість. Геологотехнологічні дослідження у нафтових і
газових свердловинах. Загальні вимоги

Наказ ПАТ «Національна
ТОВ «ВОЛОДАР»,
акціонерна компанія «Нафтогаз
ДП «Науканафтогаз»
України» від 11.01.2013 № 7

ДП
«Науканафтогаз»

СОУ 09.1– 20077720– 052:2013
Нафтова і газова промисловість. Геолого-технологічні дослідження у нафтових і газових
свердловинах. Порядок проведення робіт

Наказ ПАТ «Національна
ТОВ «ВОЛОДАР»,
акціонерна компанія «Нафтогаз
ДП «Науканафтогаз»
України» від 30.01.2013 № 18

ДП
«Науканафтогаз»

СОУ 09.1– 20077720– 053:2013
Нафтова і газова промисловість. Порядок
проведення контролю за розробкою родовищ нафти і газу геофізичними методами

Наказ ПАТ «Національна
ТОВ «ВОЛОДАР»,
акціонерна компанія «Нафтогаз
ДП «Науканафтогаз»
України» від 30.01.2013 № 19

ДП
«Науканафтогаз»

СОУ 09.1– 20077720– 054:2013
Розробка родовищ нафти і газу. Підвищення
коефіцієнта вилучення нафти, газу і конденсату з пластів за допомогою теплових, фізичних та хімічних методів. Основні положення

Наказ ПАТ «Національна
ТОВ «ВОЛОДАР»,
акціонерна компанія «Нафтогаз
ДП «Науканафтогаз»
України» від 30.01.2013 № 20

ДП
«Науканафтогаз»

СОУ 71.1-20077720-055:2013
Нафтова і газова промисловість.
Аналіз розробки родовищ нафти і газу

Наказ ПАТ «Національна
ТОВ «ВОЛОДАР»,
акціонерна компанія «Нафтогаз
ДП «Науканафтогаз»
України» від 27.02.2013 № 59

ДП
«Науканафтогаз»

СОУ 63.4-20077720-056:2013
Нафтогазові об’єкти. Бази даних геолого-геофізичної інформації. Порядок
формування та загальні вимоги

Наказ ПАТ «Національна
ТОВ «ВОЛОДАР»,
акціонерна компанія «Нафтогаз
ДП «Науканафтогаз»
України» від 27.02.2013 № 60

ДП
«Науканафтогаз»

СОУ 09.1-20077720-057:2013
Нафтова і газова промисловість. Охорона
морського середовища під час розвідки, облаштування та розробки родовищ нафти і газу. Загальні вимоги

Наказ ПАТ «Національна
ТОВ «ВОЛОДАР»,
акціонерна компанія «Нафтогаз
ДП «Науканафтогаз»
України» від 30.04.2013 № 121

ДП
«Науканафтогаз»

СОУ 09.1-20077720-058:2013
Родовища нафти і газу. Комплексні дослідження газових свердловин та газоконденсатних пластів на газоконденсатність

Наказ ПАТ «Національна
ТОВ «ВОЛОДАР»,
акціонерна компанія «Нафтогаз
ДП «Науканафтогаз»
України» від 27.02.2013 № 61

ДП
«Науканафтогаз»

СОУ 09.1-20077720-059:2013
Нафтова і газова промисловість. Ремонт
свердловин. Порядок проведення робіт

Наказ ПАТ «Національна
ТОВ «ВОЛОДАР», ДП
ДП
акціонерна компанія «Нафтогаз
«Науканафтогаз»
«Науканафтогаз»
України» від 20.05.2013 № 132

СОУ 09.1-20077720-060:2013
Нафтова і газова промисловість. Свердловини. Порядок проведення випробувань

Наказ ПАТ «Національна
ТОВ «ВОЛОДАР»,
акціонерна компанія «Нафтогаз
ДП «Науканафтогаз»
України» від 08.04.2013 № 98

ДП
«Науканафтогаз»

СОУ 09.1-20077720-061:2013
Нафтова і газова промисловість.
Ліквідування свердловин та списання
витрат на їх спорудження. Порядок

Наказ ПАТ «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз
України» від 22.04.2013 № 107

ДП
«Науканафтогаз»

ДП
«Науканафтогаз»

СОУ 09.1-30019775-004:2013
Методика визначення привнесених компонентів в супутні пластові води (СПВ)
та вимоги до їх вмісту при поверненні супутніх пластових вод в надра

Наказ ПАТ «Укргазвидобування» від 27.03.2013 № 127

Філія УкрНДІгаз ПАТ
«Укргазвидобування»

ПАТ
«Укргазвидобування»

На заміну: СОУ 11.230019775-004:2004

СОУ 09.1-30019775-038:2013
Труби обсадні. Норми часу на опресування

Наказ ПАТ «Укргазвидобування» від 08.08.2013 № 287

Філія УкрНДІгаз ПАТ
«Укргазвидобування»

ПАТ
«Укргазвидобування»

На заміну: СОУ 11.230019775-038:2005

СОУ 09.1-30019775-147:2013
Свердловини на нафту і газ. Аварії,
брак і ускладнення в бурінні і КРС.
Класифікація, розслідування, ліквідація, облік і профілактика

Наказ ПАТ «Укргазвидобування» від 12.09.2013 № 330

Філія УкрНДІгаз ПАТ
«Укргазвидобування»

ПАТ
«Укргазвидобування»

На заміну: СОУ 11.230019775-147:2009

СОУ 09.1-30019775-163:2012
Порядок підготовки вихідних даних,
розроблення, узгодження, експертизи,
затвердження проектно-кошторисної
документації на спорудження, капітальний ремонт свердловин на нафту і газ
та організації авторського нагляду

Наказ ПАТ «Укргазвидобування» від 27.03.2013 № 125

Філія УкрНДІгаз ПАТ
«Укргазвидобування»

ПАТ
«Укргазвидобування»

На заміну: СОУ 11.230019775-163:2009

(продовження див. у наступномі номері)
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НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ХІММОТОЛОГІЇ
І СЕРТИФІКАЦІ ПММ І ТР КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ
CПІЛКА ХІММОТОЛОГІВ

Запрошуємо вчених, педагогів, спеціалістів, виробників і споживачів паливно-мастильних
матеріалів узяти участь у роботі: ювілейної V Міжнародної науково-технічної конференції

«ПРОБЛЕМИ ХІММОТОЛОГІЇ. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ
ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
6–10 жовтня 2014 р.
Основні теми конференції:
• теоретичні аспекти хіммотології;
• авіаційна хіммотологія та авіапаливозабезпечення;
• хімічна технологія паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин;
• вплив властивостей паливно-мастильних матеріалів технічних рідин на хіммотологічну надійність,
експлуатаційну технологічність та економічність техніки;
• паливно-заправні системи і комплекси;
• проблеми чистоти авіаційних паливно-мастильних матеріалів і безпеки польотів;
• протиожеледна обробка в аеропортах;
• нанотриботехнології;
• присадки і добавки до паливно-мастильних матеріалів;
• альтернативні джерела енергії для двигунів транспортних засобів;
• проблеми допуску до виробництва і використання паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин;
• забезпечення екологічної безпеки в аеропортах
Метою конференції є:
• зустріч кваліфікованих спеціалістів, здатних вирішувати завдання у сфері хіммотології будь-якого рівня складності, обмін досвідом, інформацією, обговорення питань та шляхів їх вирішення;
• розвиток інтелектуального потенціалу для управління знаннями з метою перетворення їх в інтелектуальний
капітал;
• забезпечення отримання найбільш ефективних результатів через цілісний і адекватний підхід вирішення сучасних проблем у сфері хіммотології та інших суміжних сферах, інтеграція досвіду старшого покоління і молодих
вчених;
• підтримка якісних досліджень і розробки нових технологій, націлених на підвищення раціонального використання паливно-мастильних матеріалів, технічних рідин та присадок;
• сприяння динамічному використанню хіммотологічних знань у сучасному світі: використання статичних знань,
що зберігаються на полицях бібліотек, з метою розвитку науково-технічного прогресу на благо суспільства;
• бути авангардистами інтелектуального суспільства, щоб стати значущою і конструктивною силою громадського
суспільства не однієї країни, а цілого світу.
Небайдужих і бажаючих
прохання проявити високий рівень
організації та своєчасно зареєструватися!

Місце проведення: м. Київ
Для реєстрації і з питань
партнерства звертатись:
 +38(044) 408-54-00
+38(044) 406-70-87
e-mail: chemmotology_assosiation@ukr.net
web-site: www.chemmotology.com.ua

Умови публікації матеріалів у науково-виробничому
журналі «Нафтогазова галузь України»
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номери таблиць проти місць їхнього розташування під час набору, а у тексті зробити посилання на
таблиці.
Ілюстрації (не більше чотирьох) додаються до рукопису окремо у двох примірниках на білому (схеми,
рисунки) або глянцевому (фотографії) папері, чорнобілі або повнокольорові (програми ілюстративної
графіки Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel
Draw, форматів .АІ, .ЕРS, .CDR (бажано Adobe
Illustrator – .AI, .EPS); растрової графіки форматів
.TIFF, .JPG, .EPS). Фотографії повинні бути чіткими.
Різні позначення на фотографіях наносяться тільки
на одному примірнику. На зворотному боці обох
примірників необхідно олівцем позначити номер
ілюстрації у порядку згадування в тексті, прізвище
автора, верх і низ ілюстрації. Позиції на рисунках
необхідно пронумерувати арабськими цифрами, починаючи з 1, без пропусків і повторень, за годинниковою стрілкою. Місце розташування ілюстрації у
тексті необхідно зазначити на полях рукопису.
Увага! Ілюстрації ні в якому разі не заверстувати
в текст статті, а давати окремими файлами.
Список літератури складають у порядку згадування. До нього слід включати лише джерела, на які
є посилання у статті. Посилатися можна тільки на
опубліковані роботи. Слід чітко дотримуватися порядку бібліографічного опису, поданого у «Бюлетні
ВАК України» № 3, 2008 р.
Обидва примірники рукопису підписують усі автори.
До рукопису обов’язково додається експертний висновок.
В авторських картках потрібно зазначити прізвища,
імена та по батькові авторів статті, навчальний
заклад, де отримали вищу освіту, посади і наукові
ступені, місце роботи, коло виробничих і наукових
інтересів, службові та домашні адреси і телефони,
а також вказати прізвище автора, з яким буде вестися листування у процесі роботи над статтею.
До авторських карток необхідно додати фото
авторів.
Неправильно оформлені рукописи без розгляду буде
повернуто авторам на доопрацювання.

Тел. редакції 044-586-36-81 044-586-36-83
тел./факс: 044-594-76-69
e-mail: journal@naftogaz.net
www.naftogaz.com/naftogaz_galuz

Індекс 74332

У журналі «Нафтогазова галузь України»
публікуються матеріали, що висвітлюють актуальні
проблеми розвитку галузі: економіки, геології нафти
і газу, буріння свердловин, розробки родовищ, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу,
автоматизації та інформаційних технологій, переробки нафти і газу, охорони довкілля, а також інші
матеріали, пов’язані з нафтогазовим комплексом.
Відповідно до рекомендацій ДАК України наукові
статті, що подаються до друку, повинні мати
такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх
досліджень, у яких започатковано розв’язання цієї
проблеми і на які спирається автор, виділення не
вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з цього дослідження та перспективи подальших досліджень у вказаному напрямі. Кількість
авторів статті – не більше чотирьох осіб.
Рукопис статті, індекс якої згідно з УДК є обов’язковим, потрібно подавати із нумерацією всіх
сторінок. Обсяг матеріалу, враховуючи таблиці,
список літератури, підписи до рисунків та анотації
українською, російською і, бажано, англійською мовами, не повинен перевищувати 10–12 сторінок.
Авторський рукопис друкується у текстовому форматі у програмі WinWord через півтора
інтервалу шрифтом розміром 14 на одному боці
аркуша білого паперу форматом А4 (електронний
варіант додається).
Фізичні та хімічні символи у тексті, а також
математичні формули слід розмітити, виділивши
курсив, малі й великі літери. Верхні та нижні
індекси, показники степеня необхідно виділити дужками догори чи донизу (Р32, С18), грецькі літери обвести червоним олівцем. Усі позначення у формулах
потрібно розшифровувати. Кількість формул має
бути мінімальною. Літери латинського алфавіту
у формулах і поясненнях подаються курсивом.
Обов’язковим є дотримання чинних ДСТУ на терміни
і визначення, а також міжнародної системи СІ.
Таблиці повинні мати тематичні заголовки і порядкові номери. Примітки до таблиць друкуються
під ними. На полях рукопису потрібно проставити

