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Проект Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України» в Єгипті
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» продовжує реалізацію проекту з видобування
вуглеводнів на території Alam Еl Shawish East у західній пустелі Арабської Республіки Єгипет. Станом
на 1 січня 2015 року, з початку експлуатації, на відкритих родовищах видобуто 5,35 млн барелів нафти
та 50,88 млн м3 газу. Усього в рамках єгипетського проекту пробурено 42 свердловини: з них 30 – продуктивних, (24 нафтових та 6 газоконденсатних), на одній проводяться випробування.
Нафтогаз у вересні 2014 року розпочав видобування природного газу в Єгипті. Протягом
2014 року було введено в експлуатацію 6 нових свердловин (усього станом на 01.01.2015 експлуатується 18 свердловин), побудовано 14 газопроводів загальною довжиною 37,5 км та здійснено облаштування родовищ, що дало змогу розпочати видобування природного газу в обсязі 400 тис. м3 на добу та
600 барелів на добу газового конденсату.
У 2014 році Компанія провела оптимізацію витрат на реалізацію проектів у Єгипті, що дало можливість здійснювати фінансування робіт, пов’язаних із Концесійною угодою від 2006 року, виключно за
рахунок коштів, отриманих від реалізації вуглеводнів, видобутих на цій концесійній території, та не
залучати додаткових фінансових ресурсів.
У 2015 році планується завершення будівництва технологічної інфраструктури на родовищах та введення в експлуатацію нових трубопроводів, завдяки чому стане можливим підключення решти продуктивних свердловин та вихід на рівень видобування до 7 тис. барелів нафти та 700 тис. м3 газу на добу.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
сприятиме розвитку виробництва біогазу в Україні
17 лютого цього року у головному офісі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбувся семінар, присвячений перспективам виробництва біогазу в Україні. Участь у заході взяли представники ПАТ «Укртрансгаз», Міненерговугілля, Міністерства аграрної політики, Мінекології та природних ресурсів, НКРЕКП, наукових установ, комерційних компаній.
Під час семінару представники Fachverband Biogas e.V., BiogasOst GiD GmbH, E.ON Technologies
GmbH та інших німецьких компаній поділилися власним досвідом виробництва та реалізації біогазу.
Вже сьогодні Німеччина виробляє близько 2 млрд м3 газу і планує до 2030 року довести його виробництво до 10 млрд м3 (10 % внутрішнього споживання).
За експертними оцінками учасників семінару, Україна вже сьогодні має можливість виробляти
близько 6,3 млрд м3 біогазу та біометану на рік. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
сприятиме збільшенню виробництва альтернативних видів газу в Україні та підтримуватиме надання
доступу виробників біогазу до транспортних потужностей української ГТС.
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ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ
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Про деякі літолого-фізичні
аспекти порід-колекторів
баденського ярусу північнозахідної частини
Більче-Волицької зони
УДК 550.822+622.276

Результати проведених досліджень теригенних порід баденського ярусу показали наявність значної кількості
рудної фази (до 15 %) та її шарувато-вкраплене поширення. Такий об’єм рудної фази та характер її поширення може призводити до заниження питомого електричного опору у породах. У зв’язку з цим подібні об’єкти
необхідно у кожному випадку випробовувати на продуктивність, оскільки інтерпретація отриманих даних
ГДС може виявитися хибною, а продуктивні пласти здебільшого інтерпретуються як водоносні або водонасичені. Насамкінець це може призвести до пропусків у розрізі свердловин газонасичених пластів.
Ключові слова: шліф, керн, порода-колектор, баденський ярус.
Результаты проведенных исследований теригенных пород баденского яруса показали наличие значительного количества рудной фазы (до 15 %) и ее слоисто-вкрапленное распространение. Такой объем рудной фазы
и характер ее распространение может приводить к занижению удельного электрического сопротивления в
породах. В связи с этим, подобные объекты необходимо в каждом случае испытывать на производительность, поскольку интерпретация полученных данных ГДС может оказаться ошибочной, а продуктивные
пласты в основном интерпретируются как водоносные или водонасыщенные. В конечном итоге это может
привести к пропускам в разрезе скважин газонасыщенных пластов.
Ключевые слова: шлиф, керн, порода-коллектор, баденский ярус.
The research results revealed the presence of a significant amount (15 %) and layered-disseminated distribution of the
mineral phases in the terrigenous rocks of Baden tier. Such amount and nature of its distribution may cause reduction of
the electrical resistivity in the rocks. In this regard, such objects are to be tested in terms of productivity in every case, as
the interpretation of the obtained GWL data may appear wrong, and pay formation are mainly interpreted as aquifer or
water-saturated. Ultimately, this can lead to gaps in the column of gas-saturated formation wells.
Key words: section, core, container rock, Baden tier.

Літолого-петрографічне вивчення порід

Для вивчення відібрано зразок керна, який за своїми літолого-структурними та петрофізичними властивостями найбільшою мірою відповідає імовірному колектору вуглеводнів
для геолого-промислових умов залягання зазначених відкладів
і перебуває в діапазоні залишкового водонасичення 45–50 %.
За даними ГДС такі породи мають питомий електричний опір
1,3–2,6 Омм та інтерпретуються як водоносні. Питомий електричний опір газоносних порід не перевищує 6,5 Омм.
Нами встановлено, що досліджувані породи представлені
алевро-пісковиками кварцовими з карбонатно-апоглинистим
(карбонатно-гідрослюдистим) цементом, глауконітумісними,
сульфідизованими (типовий зразок GRB-1). Про наявність карбонатної речовини у складі цементу свідчить бурхлива реакція
з соляною кислотою.
Макроскопічно (рис. 1) порода характеризується сірим
до світло-сірого кольором, в окремих ділянках спостерігається слабо видимі буруваті плями. Текстура шарувата,

з переходом на окремих інтервалах до хвилясто-шаруватої. Між вказаними текстурними відмінами спостерігається чітко проявлена поверхня розмиву. Шаруватість утворена стрічкоподібними або лінзоподібними прошарками
чорного кольору, які чергуються з світло-сірими алевро-пісковиками. Товщина прошарків чорного кольору
від часток міліметра до 2–3 мм. У межах окремих світло-сірих шарів алевро-пісковиків спостерігається густа
крапельна насиченість чорного кольору. Видимих тріщин
у породі не виявлено.
Мікроскопічне вивчення дало змогу детально вивчити
внутрішню будову породи, її структурно-текстурні та колекторські властивості. Псевдошарувата текстура, як показало
макроскопічне вивчення, зумовлена лінзоподібно-шаруватим поширенням гідротермальної рудної сульфідної фази
(рис. 2), що утворилася на фінальній стадії породних змін.
Будь-яких ознак шаруватості серед теригенної частини породи не спостерігається.
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Рис. 1. Алевро-пісковик кварцовий, із карбонатно-апоглинистим (карбонатно-гідрослюдистим) цементом, глауконітумісний, сульфідизований (зразок
GRB-1). Вигляд породи у розрізі вздовж осі керна. Світла частина породи –
теригенний кварцовий матеріал алевро-псамітової розмірності, скраплений
карбонатно-гідрослюдистим та, частково, рудним цементом. Текстура
псевдошарувата, структура алевро-псамітова

Мінеральний склад породи визначається наявністю теригенних (алотигенних), аутигенних та гідротермальних
компонентів.
Алотигенна частина представлена, за незначним винятком
(окремі уламки польових шпатів), зернами кварцу та незначною кількістю лусок біотиту. Зерна кварцу характеризуються
різним ступенем окатаності – від овально-округлих, у яких
згладжені і вершини, і сторони, до зовсім неокатаних. Частка
слабкоокатаних і неокатаних суттєво переважає. Форма різна – від майже ізометричної до неправильної або видовженої.
Контури (поверхня) зерен зазвичай рівні, без ознак розчинення або яскраво вираженої деформації. Тріщини і включення
різного роду спостерігаються в поодиноких зернах. Розміри
зерен змінюються від 0,04 до 0,35 мм. Найбільш поширеною є
фракція 0,13–0,18 мм. Закономірності у розподілі зерен певної
фракції не встановлено. Отже, можна стверджувати про низьку сортованість теригенної частини. Зазвичай більш дрібні зерна в таких випадках заповнюють ті невеликі пустоти, які утворюються між уламками більшого розміру.
Луски біотиту за розміром не більше ніж 0,1–0,2 мм зазвичай затиснуті між зернами кварцу або оточені рудним мінералом, часто деформовані. Суттєвих змін у біотиті не відзначено,
інколи помітний частковий розклад біотиту, який проявляється у пониженні кольорів інтерференції, зменшенні інтенсивності забарвлення, появі рудного пилу.
До алотигенних умовно можна віднести певну частину карбонатних компонентів, хоча чіткі ознаки їх
переміщення відсутні.
Аутигенні компоненти утворюють цемент породи. До них
віднесено карбонатні й апоглинисті мінерали та глауконіт. Карбонатна частина представлена кальцитом декількох відмін: кристалічний кальцит як найбільш рання відміна наявний у незначній кількості; пелітоморфна відміна кальциту мікрофітолітового
походження – найбільш поширена; кальцит, який утворився
внаслідок заміщення окремих фауністичних форм та їх уламків.
Розміри окремих зерен співрозмірні з розміром теригенних зерен різних фракцій. Дуже рідко зустрічаємо окремі ділянки, де
карбонатна речовина поширюється, захоплюючи 2–3 уламки.

До умовно аутигенних віднесено апоглинистий компонент
цементу. В ньому розрізняємо практично лише гідрослюдисті
утворення як результат діагенетичних перетворень глинистих
мінералів типу монтморилоніту. Потрібно зазначити, що серед
мінералів цементу гідрослюдиста складова кількісно переважає. Поширення гідрослюдистих мінералів нерівномірне (аналогічно кальциту).
Глауконіт наявний у невеликій кількості, форма зерен
близька до ізометричної або неправильна, ознак перенесення
не виявлено. Зустрічається як серед карбонатної частини цементу, так і серед апоглинистої фази. Скупчень та прошарків
не утворює.
Гідротермальний рудний компонент породи являє собою
найбільш пізню фазу, наявний у вигляді хвилястих лінзоподібно-тонкошаруватих утворень (прожилково-вкраплений тип
рудної мінералізації) або окремих краплеподібних включень у
породі. На початковій стадії рудний мінерал був представлений
піритом, який у подальшому повністю або частково замістився
гідратизованими формами заліза. Для утворень піриту дуже
характерні ікроподібні агрегати. До певної міри, зважаючи на
значну кількість, а місцями нерівномірне поширення, рудний
компонент виконує роль цементу з фрагментами сидеронітової
структури.
Треба зазначити, що вкраплення сульфідів у багатьох випадках утворилися шляхом заміщення фрагментів фауністичних решток або практично уцілілих
фауністичних форм.
Структура теригенної частини породи алевро-псамітова.
Алевритова частина кількісно поступається псамітовій. Остання характеризується наявністю двох гранулометричних класів:
дрібнопсамітового (0,1–0,25 мм) і середньопсамітового (0,25–
0,5 мм).
Структура цементу неоднорідна. Переважаючим типом
цементу є поровий, на окремих ділянках породи, де максимально розвинутий пустотний простір, – контактовий тип
цементації.
Особливості розвитку пустотного простору. Об’єм
пустотного простору близький до 20 %. Тип пустотного
простору виключно поровий. Розмір пор не перевищує
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Рис. 2. Зразок GRB-1. Морфологія та особливості заміщення ікроподібних
агрегатів піриту (в центрі) гідратизованими формами заліза (утворення
чорного кольору по краях прожилка). Відбите світло
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Серед постседиментаційних перетворень
чітко простежується стадія діагенезу, яка супроводжувалася трансформацією глинистих
мінералів у гідрослюду, можливі часткова перекристалізація кальциту та утворення псевдоморфоз піриту на основі фауністичних решток.
Більш пізні перетворення характеризуються
інтенсивною сульфідизацією у вигляді лінз, прошарків та густих вкраплень. Означені пост
седиментаційні процеси, ймовірно, значною
мірою вплинули на зменшення об’єму пустотного простору та зміну його типу з порово-тріщинного на поровий. Якщо врахувати хоча б об’єм
лінзоподібно-прошаркових сульфідів, то первинний об’єм пустотного простору скоротився
щонайменше на 11 %.
Потрібно зауважити, що значна кількість набухаючої фази у складі цементу (гідрослюда) також може суттєво вплинути на зміну колекторських властивостей цієї породи.

Рис. 3. Типова залежність водонасичення від тиску витіснення (зразок GRB-1)

Петрофізичні властивості порід

1

2

3

Рис. 4. Порометрична характеристика зразка GRB-1
(радіус пор: 1 – ˂0,3; 2 – 0,3–3; 3 – 3–100)

0,1 мм. Пори локалізовані, головним чином, між уламками
теригенних компонентів різного розміру, які і визначають
їх форму та величину, поширені вони нерівномірно. Характер їхнього поширення визначається типом цементу,
точніше поширенням ділянок із практично повною відсутністю цементу, коли уламки безпосередньо контактують між собою.
Кількісний підрахунок мінеральних компонентів у породі
здійснено інструментальним методом. Його результати такі
(%): кварц+поодинокі зерна польових шпатів – 51; кальцит
(усі три відміни) – 13; апоглинисті мінерали (гідрослюда) –
17; біотит – до 2; глауконіт – до 1; рудна фаза (пірит та гідратизовані форми заліза) – 11, унаслідок нерівномірного поширення в різних ділянках породи кількісно може змінюватися
у межах 2–15 %.
Поровий простір займає до 20 % від загальної площі шліфа.
За даними лабораторних досліджень зразків керна, відкрита
пористість становить 20–22 %.

У методичному відношенні роботи виконували з дотриманням вимог існуючих нормативних документів [1–3] та рекомендацій, описаних у працях [4–6]. Дослідження проводили
в умовах, що моделюють пластові, на циліндричних зразках
завдовжки 3 см і діаметром 3 см, вибурених паралельно нашаруванню порід. Величина ефективного тиску залежить від
глибини залягання порід, і в нашому випадку вона становить
14 МПа, що відповідає глибинам близько 1200 м.
Досліджені породи мали такі фільтраційно-ємнісні
параметри: абсолютна газопроникність 20–26 мД; залишкове водонасичення 45–50 %; відкрита пористість 20–22 %. Параметри структури порового простору (рис.
3 та 4) виглядають таким чином: на частку субкапілярних
пор, які заповнені залишковою водою і мають радіус менше
від 0,3 мкм, припадає 46 %; частка капілярних пор радіусом
від 0,3 до 3 мкм становить 35 %; решту загального об’єму
становлять надкапілярні пори радіусом від 3 до 100 мкм
(19 %). Капілярні і надкапілярні пори теоретично можуть вміщувати газ, а отже, коефіцієнт газонасичення
подібних
порід-колекторів
близький
до 50–55 %.

Висновки

Отже, потрібно особливо відзначити наявність значної
кількості (до 15 %) та шарувато-вкраплене поширення рудної фази у породах баденського ярусу, оскільки це може спонукати до заниження питомого електричного опору. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне у подальшому подібні об’єкти
випробовувати на продуктивність, оскільки інтерпретація
отриманих даних ГДС може виявитися хибною, а продуктивні пласти здебільшого інтерпретуються як водоносні або
водонасичені. Насамкінець це може призвести до пропусків
у розрізі свердловин газонасичених пластів.
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нафти і газу. Наукові інтереси: нафтогазопромислова геологія, фізика пласта, петрофізика.

Молодший науковий співробітник Львівського комплексного науково-дослідного центру
УкрНДІгазу. Закінчив геологічний факультет
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проблемами нафтогазової геології: реконструкція седиментаційних обстановок,
прогноз порід-колекторів продуктивних
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Оптимізовано змащувальні домішки до лігносульфонатно-калієвої бурової промивальної рідини для
буріння свердловин. Із урахуванням результатів лабораторних досліджень підібрано оптимальні і робочі концентрації змащувальних домішок, розроблено рецептуру обробки бурової промивальної рідини.
Ключові слова: змащувальна домішка, реагент, бурова промивальна рідина.
Оптимизированы смазывающие добавки к лигносульфонатно-калиевой буровой промывочной жидкости
для бурения скважин. С учетом результатов лабораторных исследований подобраны оптимальные и рабочие
концентрации смазывающих добавок, разработана рецептура обработки буровой промывочной жидкости.
Ключевые слова: смазывающая добавка, реагент, буровая промывочная жидкость.
Lubricating additives for potassium lignosulfonate drilling fluid have been optimized. Proceeding from lab tests
results, optimal and working concentrations of lubricating additives have been selected and formulation for drilling fluid
treatment has been developed.
Key words: lubricating additive, chemical agent, drilling fluid.

Бурові промивальні рідини (БПР) використовують для руйнування породи бурінням та для її винесення на поверхню з
вибою свердловини. Необхідність буріння свердловин у різноманітних геологічних умовах і на різних глибинах ставить
перед науковцями завдання розроблення промивальних рідин,
оптимізації рецептур та визначення їх властивостей.
До БПР, які використовують у ПАТ «Укрнафта» на свердловинах родовищ, відносять безглинисті, малоглинисті (вміст
глинистої фази до 70 кг/м3), глинисті немінералізовані (менше
3 % солі), емульсійні. Групуючи їх за хімічним складом, вирізняють гуматні, полімергуматні, лігносульфонатні, інгібовані
полімеркалієві, біополімерні, емульсійні, подвійноінгібовані з
багатоатомними спиртами, безглинисті БПР [1].
Реагенти на основі лігносульфонатів за обсягом їх застосування для обробки бурових промивальних рідин посідають
друге місце після гуматів. Головними компонентами лігносульфонатного реагенту є лігносульфонати технічні натрієві
(ЛСТ-Na). У практиці буріння лігносульфонати вперше використали в 1936–1937 рр. П.З. Швейцер і Є.А. Яїшнікова
[2]. Головною функцією цих реагентів є зниження в’язкості

Drilling fluids are used to break rock while drilling and remove the cuttings from bottom hole to the surface. The necessity
of wells drilling in various geological conditions and at different
depths challenges the scientists to develop drilling fluids, optimize formulations and determine their properties.
Drilling fluids used by PJSC “Ukrnafta” at the deposit wells include: clay-free, thin clay (clay phase content of up to
70 kg/m3), clay fresh (less than 3 % of salt), and emulsion drilling fluids. By chemical composition they are divided into humate, polymer
humate, lignosulfonate, inhibited potassium polymer, biopolymer,
emulsion, double inhibited with polyhydric alcohols, and clay-free [1].
In terms of scope of application for drilling fluids treatment, chemical agents based on lignosulfonates rank next
to humates. The main components of lignosulfonate chemical agent are technological sodium lignosulfonates. Lignosulfonates were used in drilling practice for the first time
in 1936 – 1937 by P.Z. Shveitser and Ye.A. Yaishnikova [2].
Their main function is viscosity reduction combined with
stabilizing and inhibiting effects. Potassium lignosulfonate
drilling fluids are mainly used for drilling of clay rocks and
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Вплив концентрації змащувальних домішок на коефіцієнт тертя/
Influence of lubricating additive concentration upon friction coefficient

з поєднанням стабілізуючого та інгібуючого ефектів. Лігносульфонатно-калієві промивальні рідини використовують
переважно для буріння глинистих гірських порід, а також
інтервалів, представлених гіпсами, ангідритами, аргілітами і
карбонатними відкладами.
Лігносульфонатно-калієві промивальні рідини – це рідини,
стабілізовані лігносульфонатними реагентами (КССБ-МТ, РВСМ, ФХЛС) у комбінації з полімерами (регуляторами фільтрації КМЦ, ПАА тощо) і змащувальними домішками.
Оскільки змащувальні домішки використовують у різноманітних геолого-технічних умовах буріння свердловин, то
значну увагу приділяють багатофункціональності їх дії.
Результати промислових випробувань ряду відомих продуктів під час будівництва свердловин показали, що в більшості випадків вони максимально ефективні лише в системах
бурових промивальних рідин визначеного компонентного
складу і залежать від конкретних геолого-технічних умов, тобто не є універсальними. Поверхнево-активні компоненти у
складі змащувальних домішок впливають на їх поляризацію та
структуру, на покращення адсорбційно-ізоляційного ефекту
тощо [3].
Значний відсоток мастил світового виробництва містить
мила – солі органічних кислот; їх хімічна природа суттєво
впливає на технологічні властивості змащувальних домішок
для бурових промивальних рідин.
Про наявність поліфункціональних властивостей поверхнево-активних змащувальних домішок, окрім зниження коефіцієнта тертя, можуть свідчити легкість диспергування у
буровому розчині, сумісність із хімічними реагентами – інгредієнтами бурових розчинів, здатність до обмеження гідратації розбурюваних глинистих мінералів, емульгуючі, антикорозійні властивості, стійкість до агресивного впливу солей
полівалентних металів [4].
Наводимо відому з літературних джерел інформацію щодо
деяких випробуваних змащувальних домішок.

intervals, represented by gypsums, anhydrites, claystones
and carbonate deposits.
Potassium lignosulfonate drilling fluids are fluids stabilized
by lignosulfonate chemical agents (condensed sulfate-alcohol
stillage modified technical (CSAS-MT), RV-SM, ferro-chromelignosulfonate (FCLS)) combined with polymers (filtration
regulator CMC, surfactants etc.) and lubricating additives.
Due to the fact that lubricating additives are used in different
geological and technical conditions of wells drilling, great attention is paid to their multifunctional performance.
The results of industrial testing of a number of well-known
products in the course of wells construction have demonstrated
that in most cases they are maximum efficient only in drilling fluids systems of a definite composition and depend upon particular
geological and technical conditions, thus, they are not multipurpose. Surfactants in lubricating additives influence their polarization, structure and enhancement of adsorptive and insulating
effect etc. [3].
Significant percentage of globally produced lubricants contains soaps which are salts of organic acids; their chemical nature
substantially influences the processing properties of lubricating
additives for drilling fluids.
In addition to reduction of friction coefficient, the presence
of multifunctional properties of surface active lubricating additives can be evidenced by easiness of dispersion in drilling fluid,
compatibility with chemical agents which are drilling fluid components, ability to bound hydration of clay minerals being drilled
out, emulsifying, anticorrosion properties, resistance to aggressive action of polyvalent-metal salts [4].
Given below is the information on some lubricating additives
being tested as taken from the literary sources.
Bit Lube Export [5] is produced by M-I Drilling Fluids
(USA). The main advantages of this additive: highly efficient in
fresh clay drilling fluids and significantly minimizes drag and potential for differential sticking. Disadvantages: high cost (multiple
times more expensive than similar-level domestic lubricating additives); significant transportation expenses; incompatibility with
the systems with highly mineralized dispersion media; insufficiently low solidifying temperature (above – 12 ºС).
TORQ-TRIM is produced by Halliburton (USA). Its main advantages: imparts additional lubrication properties to fluids under
pressure; functions in fresh water- and salt water-based fluids at
varied pH levels; does not grease out from fluids with high calcium
or magnesium content; readily biodegradable; does not foam in
drilling fluid; stable at temperatures above 205 ºС. Disadvantages:
too high price and significant transportation expenses.
SBR (Ukraine) is produced on the basis of plant products with the addition of tall oil. Ammonium form of saponificated fatty acid products is characterized by low ionization,
which facilitates their resistance to washing off and aggressive
action of polyvalent-metal ions. Carbamide, being an ingredient of this drilling fluid, causes its effective homogenization,
selective adhesion, and facilitates inhibition of hydration of
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Bit Lube Export [5] – продукт компанії M-I Drilling Fluids
(США). Основні переваги цієї добавки: високоефективна в
прісних глинистих бурових промивальних рідинах та значно
поліпшує їх протизношувальні, протиприхоплювальні властивості. Недоліки: висока вартість (у рази вища, ніж вітчизняних
змащувальних домішок аналогічного рівня); значні транспортні витрати; неможливість застосування в системах із високомінералізованими дисперсійними середовищами; недостатньо
низька температура застигання (вище – 12 ºС).
TORQ-TRIM – продукт компанії Halliburton (США). Основні його переваги: надає додаткову змащувальну властивість
розчинам під тиском; працює в розчинах на основі прісної та
соленої вод за різних значень рН; не виводиться з розчину при
високих концентраціях кальцію і магнію; легко піддається біологічному розкладу; не утворює піни в буровій промивальній
рідині; стійкий при температурах понад 205 ºС. Недоліки: надто
висока ціна та значні транспортні витрати.
СБР (Україна) виготовляється на основі продуктів рослинного походження з додаванням талевого масла. Амонієва форма продуктів омилених жирних кислот характеризується малим ступенем іонізації, що сприяє їх стійкості до відмивання та
агресивної дії йонів полівалентних металів. Карбамід, як один
із інгредієнтів цього реагенту, спричинює ефективну його гомогенізацію, селективність адгезії, а також сприяє інгібуванню
гідратації мінералів. Основні його переваги: швидка адсорбція
на поверхні металу (за рахунок аміносполук); солестійкість;
термостійкість (за рахунок амонієвої форми); поліпшення
впливу на технологічні параметри промивальних рідин; зменшення показника коефіцієнта тертя кірки.
ДЗ-10 – однорідна рідина темного (чорного) кольору на
основі відходів вуглеводневої сировини. За ступенем дії на організм людини ДЗ-10 належить до ІV класу небезпеки – речовини малотоксичні (ГОСТ 12.1.007-76).
Графіт ГСБ-1 (Україна) – змащувальна домішка порошкоподібна – виготовляється згідно з ТУ У 26.8-31223865-001:2010
із кристалічного природного графіту; він отриманий шляхом
збагачення графітових руд і кристалічного графіту, а також збагачення відходів металургійного виробництва та виробництва
карбіду кремнію, що містять графіт. Графіт ГСБ-1 призначений
для покращення змащувальних властивостей бурової промивальної рідини з метою зниження ймовірності виникнення
прихоплень під час буріння. Основні його переваги: солестійкість; термостійкість; збереження властивостей при низьких
температурах. Недоліки: велика ймовірність відсіювання на
віброситах; порівняно з окремими змащувальними домішками
не має багатофункціонального впливу на покращення основних
показників БПР.
Лабрикол (Україна) виготовляється на основі продуктів
рослинного походження з додаванням сульфатного мила. Основні його переваги: швидка адсорбція на поверхні металу;
солестійкість; термостійкість; поліпшення впливу на технологічні параметри промивальних рідин, зменшення показника
коефіцієнта тертя кірки. Також його можна використовувати

minerals. Its main advantages: quick adsorption on metal surface (due to amino compounds); salt resistance; thermal stability (due to ammonium form); improvement of influence
upon process parameters of drilling fluids; decreasing of cake
friction coefficient.
DZ-10 is a homogeneous fluid of dark (black) colour on the
basis of raw hydrocarbons waste. By the level of human health
hazard it belongs to the ІV class of hazard – low-toxic agents
(GOST12.1.007-76).
Graphite GSB-1 (Ukraine) – powdered lubricating additive –
produced in accordance with TU 26.8-31223865-001:2010
from crystalline natural graphite obtained through beneficiation of graphitic ores and crystalline graphite as well as by
beneficiation of graphite-containing wastes of metallurgical
production and silicon carbide production. Graphite GSB-1 is
intended to enhance the lubricating properties of drilling fluid
with the aim to minimize sticking possibility during drilling.
Its main advantages: salt resistance; thermal resistance; retention of properties at low temperatures. Its main disadvantages:
high probability of mud screens sieving; in comparison with
some other lubricating additives it doesn’t have multifunctional
impact upon improvement of the main parameters of drilling
fluids.
Labrykol (Ukraine) is produced on the basis of plant
products with the addition of sulfate soap. Its main advantages: quick adsorption on metal surface; salt resistance;
thermal resistance; improvement of impact upon technological parameters of drilling fluids; reduction of filter cake friction coefficient. Also it can be used as a thickening agent and gelling additive of thinned salt-saturated
drilling fluids.
Nowadays, in the course of lubricating additives testing specialists pay attention to:
– shear rate of filter cake. It is the value which characterizes
strength of filter cake and is determined by ratio of strength necessary for tangential displacement of cyclic load across the cake
to its weight;
– friction coefficient of filter cake. It is the value which indirectly characterizes lubricating properties of drilling fluid [6].
Friction coefficient is the main criterion for evaluation of lubricating properties of additives and its decrease is characteristic for their effectiveness. Due to the fact that along with the necessary highly effective lubricating additives the less effective agents are sometimes being
tested, the use of the latter being able to deteriorate the technical and
cost performance of drilling, the drilling fluid performance and cost
overrun, the said testing shall be carried out using several professional instruments, such as КТК, КТК-2, Sticking Tester OFI (USA). The
latter is used in accordance with API standard to measure friction coefficient when the v-block is pressed to the ring at the load of 1.03 MPa
–1
(150 pounds per square inch) and shaft rotation frequency of 60 min
(see Fig.).
The evaluation results has proven the Labrykol lubricating
additive to be the most appropriate for our conditions in terms
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Таблиця 1 /Table 1

Порівняльний аналіз впливу різноманітних змащувальних домішок
на технологічні параметри бурової промивальної рідини /
Comparative analysis of influence of different lubricating additives upon
technological parameters of drilling fluid
Склад розчину /
Drilling fluid composition

ρ, кг/м3 /
ρ, g/m3

Т,
с /
Т, s

Ф,
за 30 хв,
см3 /
В,
in 30 min,
cm3

К, мм/
К, mm

рН

КТК (прилад КТК)/
Friction
coefficient
(КТК)

КТК
(прилад
КТК-2)/
Friction
coefficient
(КТК-2)

Ктр/
Friction
coefficient
(Sticking Tester
OFI)

η,
мПа·с/
η,
mPa·s

τ, дПа /
τ, dPa

Вихідний буровий розчин із
свердловини Анастасівського
родовища /
Base fluid from
Anastasivske field

1170

48

12,0

2,0

8,03

0,16

0,1051

0,345

12

143

№ 1+2 % Bit Lube Export

1170

40

11,0

2,0

7,34

0,07

0,0699

0,07

19

105

№ 1+2 % TORQ-TRIM

1170

40

10,5

2,0

8,01

0,07

0,0699

0,08

15

120

№ 1+2 % ГСБ–1 /
№ 1+2 % GSB–1

1170

48

11,0

2,2

8,12

0,09

0,0745

0,17

16

110

№ 1+2 % СБР /
№ 1+2 % SBR

1170

56

9,0

1,5

7,34

0,06

0,0568

0,06

19

106

№ 1+2 % Лабрикол /
№ 1+2 % Labrykol

1170

52

8,5

1,5

8,52

0,06

0,0554

0,04

12

158

№ 1+2 % ДЗ-10 /
№ 1+2 % DZ-10

1170

42

11,0

2,0

8,01

0,08

0,0745

0,16

10

144

як загущувач і структуроутворювач соленасичених БПР, у яких
настало стабілізаційне розрідження.
На сьогодні спеціалісти у ході тестування змащувальних
домішок беруть до уваги:
– коефіцієнт зсуву фільтраційної кірки – це величина, що
характеризує міцність фільтраційної кірки і визначається відношенням зусилля, необхідного для тангенціального зміщення
кільцевого вантажу по кірці, до його ваги;
– коефіцієнт тертя фільтраційної кірки (Ктр) – це величина,
що опосередковано характеризує змащувальні властивості бурової промивальної рідини [6].
Оскільки коефіцієнт тертя є основним критерієм оцінювання змащувальних властивостей домішок, зниження якого
характеризує їх ефективність, а поряд із необхідними високоефективними змащувальними домішками для досліджень інколи надходять недостатньо ефективні реагенти, використання яких може призвести до погіршення техніко-економічних
показників буріння та якості промивальної рідини, перевитрати коштів, то тестування проводимо на кількох приладах:
КТК, КТК-2, Sticking Tester OFI (США). Останній відповідно
до стандарту Американського нафтового інституту вимірює
коефіцієнт тертя при притисканні призми до кільця з навантаженням 1,03 МПа (150 фунт/дюйм2) та частоті обертання вала
60 хв–1 (рисунок).
За результатами оцінювання встановлено, що за технологічною ефективністю та ціновою політикою найприйнятнішою

of process efficiency and price policy. Among the drilling fluids, it has recommended itself to be the most effective one as
it guarantees decrease of friction at concentrations of 1.5 and
2.0 % respectively.
Further investigations (Table 1) have been carried out
aimed at determination of optimal lubricating additives in
potassium lignosulfonate fluid with mineralization of 8.7 %,
Сa++/Mg++ ionic composition of 1002/121.6 mg/l, KСl – 2.3 %,
СO3-2 – 163 mg/l and HСO3- – 1750 mg/l). Special attention has been paid to multifunctional lubricating additives.
Lubricating additives have been tested in their marketable
state. According to the investigations results, the additives
can be ranked as follows by their stabilization effectiveness: Labrykol → SBR → TORQ-TRIM → Bit Lube Export →
Graphite GSB-1→ DZ-10.
As it is clear from the Figure, optimal concentration of lubricating additives (Labrykol, SBR, TORQ-TRIM, Bit Lube Export) is 1.5 – 2 % in their marketable state, which allows for
reduction of filter cake friction coefficient. Some lubricating
additives being multifunctional chemical agents facilitate in optimization of formulation for regulation of filtration, structural
and rheological parameters of potassium lignosulfonate drilling
fluids, and their effect increases in combination with polymers
(Lignoksyn, RV-SМ) (Table 2).
On the basis of the data obtained, the search has been carried out for the effective formulations using lubricating ad-
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для наших умов є змащувальна домішка Лабрикол: у середовищі БПР вона зарекомендувала
себе як найефективніша, що забезпечує зниження сили тертя у концентрації відповідно на
1,5 і 2,0 % .
Подальші дослідження (табл. 1) проводили з визначення оптимальних змащувальних
домішок у лігносульфонатно-калієвій рідині з
мінералізацією 8,7 % та іонним складом Сa++/
Mg++ – 1002/121,6 мг/л, КСl – 2,3 %, СO3-2 –
163 мг/л та HСO3- – 1750 мг/л. Особливу увагу приділено домішкам багатофункціональної дії. Досліджували змащувальні домішки у
товарному вигляді. Відповідно до результатів
проведених досліджень за ефективністю стабілізуючої дії домішки можна виставити таким
чином: Лабрикол→СБР→TORQ-TRIM→Bit Lube
Export→Графіт ГСБ-1→ДЗ-10.
Як видно з рисунка, оптимальна концентрація домішок змащувальних (Лабрикол,
СБР, TORQ-TRIM, Bit Lube Export) становить 1,5–2 % у товарному вигляді, що дає
можливість зменшити показник коефіцієнта
тертя кірки. Окремі змащувальні домішки як
реагенти багатофункціональної дії допомагають оптимізувати рецептури регулювання
фільтраційних та структурно-реологічних
показників лігносульфонатно-калієвих промивальних рідин, а комбінація з полімерами
(Лігноксин, РВ-СМ) підсилює їх дію (табл. 2).
На основі отриманих даних здійснено пошук ефективних рецептур із використанням
змащувальної домішки з реагентами, які застосовують для оброблення лігносульфонатно-калієвих бурових промивальних рідин.
Знайдено ефект застосування Лабриколу в
комбінації з Лігноксином (аналізи 1–3, у таблиці
рядки 1–3 відповідно), РВ-СМ (ан. 4–6) та солями-інгібіторами (ан. 10–11). Зауважимо, що в першому і другому випадку така комбінація призводить до ефективного покращення фільтраційних
та змащувальних показників; в другому випадку – до посилення інгібуючої дії (вміст колоїдної
фази зменшується з 3,6 до 1,9 %). Обробивши
лігносульфонатно-калієву БПР реагентом Лабрикол, відмітили позитивний ефект його дії на
технологічні показники (ан. 7–9).
На основі лабораторних досліджень розроблено лігносульфонатно-калієву бурову промивальну рідину, яку рекомендовано для промислового використання (табл. 3).
Промислові випробування змащувальної домішки Лабрикол підтвердили не лише

Таблиця 2 / Table 2

Результати обробки модельованої суспензії та БПР із
застосуванням змащувальної домішки Лабрикол /
Results of modeled suspense anddrilling fluid treatment,
using Labrykol lubricating additive

Склад розчину /
Fluid composition

ρ, кг/м3 /
ρ, kg/m3

В, за
30 хв,
Т, с / см3 /
Т, s В, in
30 min,
cm3

К,
мм /
К,
mm

КТК

СНЗ
1 хв/10 хв дПа /
Static Shear
рН
Stress
1 min/ 10 min
dPa

1. Глин. суспензія 8 %
конц. + 3 % Лігноксину /
Clay slurry 8 % +
3 % Lignoksyn

1040

24

6,0

1,0

0,09

19/86

10,2

2. № 1 + 1 % Лабрикол /
№ 1 + 1 % Labrykol

1040

28

4,5

0,5

0,06

38/96

9,81

3. № 1 + 2 % Лабрикол /
№ 1 + 2 % Labrykol

1040

32

3,5

0,5

0,05

40/116

9,77

4. Глин. суспензія 8 %
конц. + 4 % РВ-СМ /
Clay slurry 8 % +
4 % RV-SМ

1030

22

7,5

1,0

0,14

15/33

9,35

5. № 4 + 1 % Лабрикол /
№ 4 + 1 % Labrykol

1030

24

6,5

1,0

0,10

23/31

9,19

6. № 4 + 2 % Лабрикол /
№ 4 + 2 % Labrykol

1030

26

5,0

1,0

0,07

20/33

9,14

7. Бурова промивальна
рідини зі свердловини
Голубівської площі /
Drilling fluid from
Golubivske field

1160

78

4,0

1,0

0,08

84/131

9,08

8. № 7 + 1 % Лабрикол /
№ 7 + 1 % Labrykol

1150

75

3,0

0,5

0,05

78/103

9,05

9. № 7 + 2 % Лабрикол /
№ 7 + 1 % Labrykol

1150

79

3,0

0,5

0,04

84/128

9,07

10. № 7 + 1,5 % KCL +
0,5 % CaCl2 /
№ 7 + 1,5 % KCL +
0,5 % CaCl2

1170

88

8,0

0,5

0,09

99/143

8,87

11. № 10 + 2 % Лабриколу /
№ 10 + 2 % Labrykol

1170

86

5,0

0,5

0,06

78/106

8,90
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ditive with chemical agents that are applied
to treat potassium lignosulfonate drilling
fluids.
Effect of application of Labrykol in comКількісний
bination with Lignoksyn (tests 1-3, rows 1-3 in
Компонентний
склад
склад
хімреагентів,
the table, respectively), RV-SМ (tests 4-6) and
Параметри бурової
Тип розчину /
хімреагентів /
кг/м3 /
inhibitor salts (tests 10-11) has been found. It
промивальної рідини /
Type of fluid
Compositional
Volume
Drilling fluid parameters
is to be noted that in the first and in the secanalysis of chemical
composition of
ond case such combination results in effective
agents
chemical agents,
improvement of filtration and lubricating pakg/m3
rameters; in the second case it is followed by
ПБМА /
50
Bentonite
Густина – 1040–1080 кг/м3 /
enhancement of its inhibitor performance (colDensity – 1040–1080 kg/m3
Лігнопол-С /
loidal content is decreased from 3.6 % to 1.9 %).
20
Умовна в’язкість – 40–95 с /
Lignopol-С
Upon treatment of lignosulfonate drilling fluid
Relative viscosity – 40–95 s
РВ-СМ /
with Labrykol, the positive result of its com3
10
Фільтрація – 3–6 см /30 хв /
RV-SМ
3
Лігноbined effect with drilling fluid shall be observed
Filtration – 3–6 cm /30 min
Пентакс /
сульфонатно3
СНЗ1/10 – 30–60/60–90 /
(tests 7-9).
Pentaks
калієвий /
Static Shear Stress1/10 –
On the basis of laboratory tests, potassium
Нафта /
30–60/60–90 /
100
Potassium
lignosulfonate
drilling fluid has been deveOil
Кірка – 0,5 мм /
lignosulfonate
loped,
which
is
recommended
for industrial use
Ca(OH)2 /
Filter cake – 0,5 mm
3
Ca(OH)2
(Table
3).
КТК – 0,04–0,08 /
КCl /
Filter cake friction
Industrial testing of Labrykol lubricat80
КCl
coefficient – 0,04–0,08
ing additive have not only proven its high
Лабрикол /
efficiency but also existence of polyfunc20
Labrykol
tional properties. It is easily dispersed in
її високу ефективність, а й наявність поліфункціональних drilling fluids, compatible with chemical stabilization agents
властивостей. Вона легко диспергується в бурових проми- and improves technological properties of drilling fluids.
вальних рідинах, сумісна з хімічними реагентами-стабіліза- Meanwhile, it should be mentioned that Labrykol surface acторами, покращує технологічні властивості промивальних tive lubricating agent which is produced in Ukraine has sigрідин. Разом із тим, потрібно зауважити, що поверхнево-ак- nificant advantages in comparison with its known foreign
тивний змащувальний реагент Лабрикол, що виробляється counterparts.
Considering the above, the following conclusions can be
в Україні, має суттєві переваги над відомими зарубіжними
аналогами.
made:
– optimal concentration and quantity of Labrykol has been
Висновки
selected
and recommended for application as a lubricating addi• Лабрикол рекомендовано до використання як змащувальtive
for
drilling
fluids. It has been suggested to limit use of crude
ну домішку до БПР, підібрано оптимальну його концентрацію
oil
in
upper
layers
in the course of drinking water-bearing formaдля покращення екологічного середовища, запропоновано обмежити використання нафти у верхніх горизонтах розрізу під tions development;
час розкриття водоносних горизонтів питної якості;
– to guarantee trouble-free wells construction, drilling fluids
• необхідною умовою для безаварійного будівництва сверд- need to be treated with the new and efficient lubricating addiловин є залучення до обробки БПР нових ефективних, вилу- tives, obsolete and low-efficient additives to be excluded;
чення застарілих та малоефективних змащувальних домішок;
– optimal concentration of additives under investigation is
• оптимальний вміст досліджуваних домішок становить від 1.5-2.0 %;
1,5 до 2,0 %;
– such additives as SBR and Labrykol are the most efficient
• найефективніше знижують коефіцієнт тертя, а також поin
terms
of the friction coefficient decrease and improvement of
кращують інші технологічні параметри бурових промивальother
technological
parameters;
них рідин домішки СБР, Лабрикол;
–
the
investigation
has shown the domestic lubricating addi• дослідження показали, що вітчизняні змащувальні домішки
tives
to
match
its
foreign
counterparts and in some cases to even
за змащувальною здатністю та універсальністю не поступаються
rank over them as to lubricating properties and serving multiple
імпортним аналогам, а в деяких випадках навіть кращі за них;
• на основі вибору оптимальної змащувальної домішки ро- purposes;
– on the basis of lubricating additive selection, drilling fluid
зроблено рецептуру бурової промивальної рідини.
formulation has been developed.
Розроблений склад рідини для буріння свердловин /
Developed fluid composition for wells drilling

Таблиця 3 / Table 3
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НО В ИНИ

Новий термінал ЗПГ у Фінляндії

Компанія Wartsila ще на початку 2014 р. повідомила про наміри побудувати термінал зрідженого природного газу (ЗПГ) поблизу порту
Торрніо для забезпечення цим паливом північної частини Фінляндії.
Компанія починає будівництво на майданчику неподалік порту Торрніо на початку 2015 р. Вартість проекту оцінюється у
122,8 млн дол. США. Термінал включає вивантаження танкерів, зберігання і регазифікаційне обладнання для ЗПГ. Потужності щодо зберігання ЗПГ становитимуть 50 тис. м3.
Одним із головних користувачів імпортованого природного газу буде розташований неподалік сталеплавильний завод. Передбачається побудувати газопровід до промислового району, де розміщено завод. Додатковими потенційними користувачами газу будуть шахти,
заводи та інші промислові споживачі північної Фінляндії і Швеції. Термінал будуть використовувати як склад, а також для кораблів, які
працюють на газовому паливі. ЗПГ замінить нафтопродукти та інші палива, що дасть значний екологічний ефект.
За матеріалами сайту http://www.lngworldnews.com/bremen-gets-eu-funding-for-lng-terminal/

Норвегія забезпечує понад 20 % потреб ЄС у газі

Норвегія є третім після Росії і Катару найбільшим у світі експортером природного газу. У 2013 р. вона забезпечила 21 % від загального
споживання газу в ЄС. Норвезький газ транспортується до інших європейських країн в основному через розвинену систему експортних
газопроводів, невелика частина подається танкерами у вигляді ЗПГ. Найбільшими імпортерами норвезького газу в 2013 р. були Великобританія, Німеччина, Франція, Нідерланди і Бельгія.
За оцінкою Energy Information Administration (ЕІА), в Норвегії у 2013 р. видобуто 112,4 млрд м3 газу, що на 5,1 млрд м3 менше, ніж у 2012 р.
Обсяг експорту норвезького газу дорівнював 107,6 млрд м3, або 96 % від його видобутку.
Близько 60 % норвезького газу отримано з чотирьох родовищ: гігантського Troll (28,3 млрд м3, або 27 % від загального видобутку) і
трьох таких великих, як Ormen Lange (21,0 млрд м3), Asgard (9,0 млрд м3) і Kvitebjorn (6,0 млрд м3).
Pipe & Gas Journal/August 2014/p. 57
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Оброблення вуглеводневих
пластів бігармонічною
акустичною хвилею

© В.П. Нагорний
д-р техн. наук
І.І. Денисюк
канд. техн. наук
Я.О. Юшицина
ІГФ НАН України
В.М. Ліхван
ГВУ «Полтавагазвидобування»

УДК 532.595
Досліджено частоти та амплітуди коливань, що генеруються нелінійним дисипативним середовищем у
процесі оброблення його бігармонічним акустичним сигналом при числах Рейнольдса Re<<1 і Re>>1. Особливості трансформації акустичних полів під час бігармонічного оброблення порід-колекторів нафти і газу доцільно враховувати під час розробки нових перспективних технологій вилучення вуглеводнів із продуктивних
пластів.
Ключові слова: амплітуда, дисипація, нелінійність, середовище, частота.
Исследованы частоты и амплитуды колебаний, генерирующиеся нелинейной диссипативной средой
пласта в процессе обработки ее бигармоническим акустическим сигналом при числах Рейнольдса Re<<1 и
Re>>1. Особенности трансформации акустических полей при бигармонической обработке пород-коллекторов нефти и газа целесообразно учитывать в процессе разработки новых перспективных технологий извлечения углеводородов из продуктивных пластов.
Ключевые слова: амплитуда, диссипация, нелинейность, среда, частота.
Frequencies and amplitudes of vibrations generated by nonlinear dissipative medium as it is being under the effect
of a biharmonic acoustic signal at Reynolds numbers of Re<<1 and Re>>1 have been investigated. It is reasonable to
consider the specifics of acoustic field transformation during the biharmonic treatment of oil and gas reservoir rocks when
developing advanced technologies for hydrocarbons extraction from the pay formations.
Key words: amplitude, dissipation, nonlinearity, medium, frequency.

Акустичні методи оброблення вуглеводневих пластів
гармонічними хвилями з метою підвищення видобутку
вуглеводнів набули широкого застосування в нафтогазовій галузі [1–4]. Проте відомі методи не враховують
нелінійності середовища та дисипативних втрат енергії хвильових збурень у процесі розповсюдження їх у
середовищі пласта. Подальшим розвитком акустичних
методів є використання у ході оброблення вуглеводневих пластів дії бігармонічних акустичних хвиль. Це дає
можливість провадити оброблення продуктивних пластів у більш широкому частотному діапазоні порівняно з
гармонічним обробленням на одній фіксованій частоті,
що сприяє підвищенню ефективності акустичної дії.
Деякі аспекти розповсюдження бігармонічних
хвиль у нелінійних геофізичних середовищах висвітлено в роботах [5, 6].
У цій статті мова йтиме про дослідження бігармонічної дії акустичних хвиль у нелінійному дисипативному геофізичному середовищі пласта, проведені на
основі рівняння Бюргерса [7, 8]:

Із використанням модельного рівняння (1) досліджено поширення бігармонічного збурення, яке задається в точці x=0, у вигляді:
(2)
де ω1, ω2 – кругові частоти плоских хвиль, що діють у
геосередовищі.
Зауважимо, що число Рейнольдса Re характеризує вплив нелінійних і дисипативних факторів у геосередовищі в процесі розповсюдження в ньому хвиль
збурення. Дослідження спочатку проведено за малих
значень числа Рейнольдса
<<1.

Відомо [8], що під час дії збурення (2) у дисипативному середовищі генеруються хвилі другого наближення розв’язку рівняння (1) на частотах 2ω1, 2ω2, ω1+ ω2
i ω1- ω2.
Дослідимо поведінку збурень на частоті
Ω= ω 1-ω 2 у дисипативному геосередовищі. Диференційне рівняння для визначення другого наближення швидкості υ акустичної хвилі на частоті Ω
(1) має вигляд [6]:

де υ – масова (коливальна) швидкість руху;
с – швидкість звуку в середовищі; ρ – густина середовища; ε – показник нелінійності;
.
b – коефіцієнт дисипації;
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,

де

.

(4)

А, м/с

Розв’язок неоднорідного диференційного рівняння (3) (із урахуванням умови на границі x=0,
)
має вигляд:
.

(5)

Як видно із виразу (5), амплітуда хвилі υ Ω зростає від нуля при x=0 і досягає максимального значен(2)

. .

ня в точці xm, яка визначається із умови
Із цієї умови знаходимо, що
.

(6)
(2)

Рис. 1. Амплітуди коливань швидкості (пісковик) на частотах
Ω (1) та 2ω1(2) при Re=0,01

Після досягнення максимуму амплітуда хвилі υ Ω
зменшується. Затухання хвилі визначається коефіцієнтом
.

(7)

Порівняємо амплітуди хвиль на частоті Ω та одній
із основних частот 2ω1. Диференційне рівняння для
знаходження другого наближення швидкості υ акустичної хвилі на частоті 2ω1 має вигляд:
.

(8)

Розв’язок неоднорідного диференційного рівняння
за нульових граничних умов (при x=0,
) такий:
.
Із умови

(9)

знаходимо, що амплітуда хвилі

на частоті 2ω1 досягає максимального значення у точці
.

(10)

Порівняння амплітуд швидкостей υ хвиль на частотах Ω і 2ω1 проведено за таких вихідних даних. Геофізичне середовище пласта (пісковик) характеризується параметрами: ρ=2630 кг/м3; с=6010 м/с; ε=4,32;
b=2,6 × 105 Па·с. Бігармонічний сигнал має такі характеристики: ω1=30,1 кГц; ω2= 30 кГц; υ01=υ02=5 м/с;
Ω= ω1-ω2=100 Гц; Re=0,01.

За вказаних параметрів із виразів (5) і (9) з урахуванням співвідношень (4) та (7) отримано залежності для визначення швидкостей коливань υ
на частотах Ω і 2ω1:
,
(11)
.
За виразами (11) розраховано залежно від відстані х до джерела дії бігармонічного сигналу амплітуди коливань швидкостей
,
, які представлено на
рис. 1. Розраховані за формулами (6) та (10) максимальні значення амплітуд коливань швидкостей на частотах Ω, 2ω1 досягаються в точках хm=29,43 та xm=1,68 м
відповідно.
Як видно із рис. 1, хвиля на частоті 2 ω 1спочатку
інтенсивно зростає з відстанню x до максимального значення, а потім різко згасає. Вже на відстані 60 м (для умов цього прикладу) вона становить 3,866 . 10 -13 м/с (практично досягає нульового
значення).
В області відстаней x=0...20 м від джерела дії бігармонічного сигналу (до точки перетину кривих
1, 2 на рис. 1) амплітуда хвилі на частоті 2ω1 перевищує
значення амплітуди на частоті Ω. Але вже з відстані
x>20 м інтенсивність хвилі на частоті Ω більша за інтенсивність хвилі на частоті 2ω1, тобто відбувається
зміщення спектрального максимуму процесу в область низьких частот. Це викликано тим, що хвиля на різницевій низькій частоті Ω в області x>20 м
згасає слабкіше порівняно з хвилею на частоті 2ω1.
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Розглянемо інший граничний випадок, коли число Рейнольдса Re>>1, тобто дисипація середовища
мала або практично відсутня
. У цьому випадку
рівняння (3) та (8) набувають вигляду:
;

,

(12)

.

.

А υ, м/с

(13)

Розв’язки рівнянь (12) та (13):
;

(14)
(15)

.

Знак мінус у виразі (14) враховує фазу коливань на
частоті Ω.
Розв’язки (14) та (15) справедливі лише на відстанях х, що не перевищують величини відрізка [8]
.

(16)

На відстані x=L формується ударна хвиля та її профіль спотворюється, перетворюючись в пилкоподібну
повільно згасаючу хвилю [8].
Як приклад розглянемо дію бігармонічного сигналу (1) у середовищі, для якого параметр Re>>1. Характеристики середовища (нафта) та бігармонічного
сигналу такі: ρ=800 кг/м3; с=500 м/с; b=0,02 Па·с; ε=4,2;
υ01=υ02=0,5 м/с; ω1= 31 кГц; ω2= 30 кГц; Ω=1 кГц; Re=333.
За таких параметрів генерується поле швидкостей,
спектральні складові якого описуються залежностями, отриманими із (14) та (15):
(17)

,
.

(18)

Розв’язок (17) із урахуванням залежності (16) справедливий в області
м, розв’язок (18) – в
області
м.
На рис. 2 приведено графіки амплітуд
швидкостей
і
. Криву 2 (амплітуди
)
на рис. 2 зображено в напівлогарифмічній системі координат (по осі 0 – LΩ числові значення відкладені в
десяткових логарифмах).
Порівнявши криві 1 і 2 рис. 2, можна зробити висновок, що амплітуда коливань на частоті 2ω1 у нелінійно-
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Рис. 2. Амплітуди коливань швидкості (нафта) на частотах
2ω1 (1) і Ω (2) при Re=333

му середовищі вища, ніж на частоті Ω. Тобто при Re>>1
відбувається перерозподіл (перекачування) енергії
спектральних складових коливальної швидкості в область більш високих частот.
Висновок
У процесі бігармонічної взаємодії акустичних
хвиль формування згенерованого поля швидкостей
значною мірою залежить від числа Рейнольдса Re. При
Re<<1 акустична хвиля на частоті Ω= ω1 – ω2 у дисипативному середовищі згасає значно повільніше, ніж
хвилі, що взаємодіють. Застосовуючи метод бігармонічної дії акустичних хвиль у технологіях інтенсифікації видобутку нафти і газу, енергію акустичної хвилі
на частоті Ω можна передати в більш віддалені області
нафтогазоносного пласта порівняно з основними частотами ω1 і ω2. Це дає змогу збудити продуктивний
пласт на більш далеких відстанях від джерела збурення, що супроводжується покращенням припливу
флюїдів на вибій видобувних свердловин.
При Re>>1 характер формування акустичних полів
швидкостей інший: інтенсивність хвиль на частотах
2ω1 та 2ω2 вища, ніж на частоті Ω, і відбувається перекачування енергії спектральних складових коливальної швидкості в область більш високих частот.
Зауважимо, що при числах Re, відмінних від граничних випадків Re<<1 і Re>>1, для рівняння Бюргерса потрібно знаходити точні аналітичні розв’язки і на
їх основі проводити аналіз акустичних полів під час
бігармонічного оброблення вуглеводневих пластів.
Особливості трансформації акустичних полів у
процесі бігармонічної акустичної дії на породи-колектори нафти і газу доцільно враховувати під час розробки нових перспективних технологій вилучення
вуглеводнів із продуктивних пластів.
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НО В ИНИ

Бремен отримав кошти ЄС для спорудження термінала ЗПГ
Відповідно до програми ЄС у морському порту Німеччини Бремен планується побудувати термінал ЗПГ. Прийняті європейські стандарти потребують зменшення викидів сірки морським транспортом у басейні Балтійського моря, чого можна
досягнути, якщо використовувати більш екологічно чисте паливо, зокрема ЗПГ. Цей проект здійснюється згідно з програмою
Ten-T, метою якої є забезпечення спорудження заправних станцій ЗПГ в основних європейських портах для доступності ЗПГ
як альтернативного палива. Особливостями проекту є спорудження гнучкого багатомодульного термінала, який може забезпечувати ЗПГ дорожніх і залізничних приморських споживачів у радіусі 300–400 км. Він передбачає планування, проектні
роботи, будівництво й експлуатацію заправної станції ЗПГ. Оскільки на початковому етапі обсяг заправок буде відносно
малим, гнучкий проект забезпечить відповідне розширення на пізнішій стадії.
Проект буде реалізовано до кінця 2015 р.
За матеріалами сайту http://www.lngworldnews.com/bremen-gets-eu-funding-for-lng-terminal/
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Дослідження впливу
термообробки високов’язкої
долинської нафти
на її реологічні
та транспортабельні
властивості

© Л.Д. Пилипів
канд. техн. наук
ІФНТУНГ

УДК 622.692.4
Експериментальним шляхом установлено, що технологія термообробки суттєво покращує реологічні
та транспортабельні властивості високов’язкої швидкозастигаючої долинської нафти. Обґрунтовано оптимальну температуру попереднього підігріву долинської нафти 60 °С, при якій за мінімальних енергозатрат буде досягнуто необхідного рівня розплавлення парафіну. Експериментально встановлено, що оптимальною швидкістю охолодження долинської нафти є 20 °С/год.
Ключові слова: нафтопровід, термообробка, термостатування, високов’язка нафта.
Экспериментальным путем установлено, что технология термообработки существенно улучшает
реологические и транспортабельные свойства высоковязкой быстрозастывающей долинской нефти. Обоснована оптимальная температура предварительного подогрева долинской нефти 60 °С, при которой при
минимальных энергозатратах будет достигнут необходимый уровень расплавления парафина. Экспериментально установлено, что оптимальная скорость охлаждения долинской нефти составляет 20 °С/ч.
Ключевые слова: нефтепровод, термообработка, термостатирование, высоковязкая нефть.
There has been established by the experiments that the thermal treatment technology significantly improves
the rheological and transportability properties of high-viscosity quick-drying Dolynska oil. The optimal preheating
temperature of 60°C for the Dolynska oil has been substantiated, at which the required level of paraffin melting is
achieved with minimum energy consumption. There has also been experimentally determined that the optimum cooling
rate of Dolynska oil is 20 °C/h.
Key words: oil pipeline, thermal treatment, thermostating, high-viscosity oil.

Перекачування високов’язких і швидкозастигаючих
нафт магістральними трубопроводами може бути реалізоване шляхом застосування ряду спеціальних технологій. Усі
вони базуються на різних способах покращення реологічних
характеристик та залежних від них транспортабельних властивостей високов’язких нафт. Особливої уваги заслуговує
термообробка, за допомогою застосування якої можна суттєво зменшити гідравлічні втрати в трубопроводі і, як наслідок, знизити енергозатрати на перекачування в’язких нафт у
діапазоні робочих температур.
Термообробка – один із способів підготовки в’язких
нафт і нафтопродуктів для трубопровідного транспорту
[1–3]. Нафту або нафтопродукт нагрівають до певної температури, а потім охолоджують відповідно до заданого темпу
(для кожного нафтопродукту параметри підбирають індивідуально, експериментальним шляхом). У результаті – різко
знижуються ефективна в’язкість і температура застигання,
оскільки утворені кристали парафіну плавають у рідині, не
з’єднуючись між собою і не утворюючи структурної решітки
(а якщо вона й утворюється, то неміцна).
Якщо ефективна в’язкість і температура застигання
залишаються низькими упродовж значного часу, то нафту

можна перекачувати по трубопроводу за ізотермічного
режиму, як звичайну малов’язку рідину [4].
Великий вплив на реологічні властивості нафт
під час термообробки має темп охолодження [3, 4].
Для кожної нафти існує певний темп охолодження, за якого температура застигання, ефективна в’язкість і статичне напруження зсуву є мінімальними.
Швидкість охолодження нафти впливає на процес
зростання кристалів парафіну. Якщо темп охолодження оптимальний, то утворюються великі кристали
парафіну, зібрані в групи, які нерівномірно розкидані по
всьому об’єму нафти. Під час зберігання вони випадають в
осад. Нетермооброблена чи термооброблена, але охолоджена не з оптимальною швидкістю нафта містить дрібні
кристали парафіну. Вони рівномірно розподіляються по
всьому об’єму нафти і, з’єднуючись між собою, утворюють міцну структурну решітку, в середині якої знаходиться рідка нафта.
Наявність у нафті асфальто-смолистих речовин загальмовує процес кристалізації парафіну й послаблює утворену
структурну решітку: чим більший їх вміст у нафті, тим вищий ефект термообробки.
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Вплив термообробки на реологічні
та транспортабельні властивості
долинської нафти

В Україні найбільшим родовищем високов’язких нафт
є Долинське, високопарафінисту нафту якого жодного
разу не піддавали термообробці ні в промислових, ні в
дослідних умовах. Оцінити можливість і ефективність
застосування технології термообробки для покращення
реологічних властивостей долинської нафти можна тільки після ґрунтовних лабораторних досліджень, оскільки,
як було вище зазначено, вибір процедури і технології термообробки для кожної конкретної нафти проводиться
дослідним шляхом. Тому результати застосування такої
технології для інших нафт не можуть бути використані
Рис.1. Порівняльні залежності реологічних кривих долинської нафти, термообробленої
для високов’язкої долинської нафти.
за температури 60 оС та охолодженої до температури 0 оС за різних швидкостей
Особливістю фізико-хімічних властивостей та поведінки в статичних і динамічних умовах долинської нафти є
парафінистої долинської нафти та з урахуванням отриманих
достатньо високі значення основних реологічних параметрів результатів дати рекомендації щодо подальшого застосуванза низьких температур. Саме через ці фактори й відбуваєть- ня цієї технології.
ся погіршення транспортабельних властивостей такої нафДостовірність отриманих результатів експериментальти, що суттєво ускладнює її перекачування магістральними них досліджень досягається завдяки застосуванню сертрубопроводами та зберігання в резервуарах, насамперед у тифікованого вимірювального комплексу, до складу якого
холодний період року. Для зменшення енергозатрат на транс- входять ротаційний віскозиметр Rheotest® 4.1 виробництва
портування високов’язкої долинської нафти за рахунок зни- фірми Medingen Gmbh (Німеччина) та циркуляційний терження гідравлічних втрат у трубопроводі шляхом покращен- мостат Julabo F25-МЕ фірми Julabo (Німеччина).
ня її реологічних властивостей застосовували ряд технологій
Долинська нафта в діапазоні низьких температур належить
(неізотермічне перекачування з підігрівом, використання де- до неньютонівських рідин із яскраво вираженими аномальними
пресаторів, змішування нафти з розріджувачами). Однак ко- реологічними властивостями, поведінка яких адекватно опижен із них мав певні недоліки. Неізотермічне перекачування сується реологічними моделями Балклі–Гершеля або Шведова–
з підігрівом за достатньо значних енергозатрат на реалізацію Бінгама. Графічні залежності напруження зсуву від градієнта
технології має доволі обмежений у часі ефект, який знижуєть- швидкості зсуву за вказаними моделями характеризуються нася разом зі зменшенням температури нафти в трубопроводі. явністю гістерезисної петлі між так званим «прямим» і «зворотВ холодний період року цього часу часто буває недостатньо ним» ходом віскозиметра, що відповідає процесу руйнування
для перекачування партії долинської нафти єдиним в Україні кристалічної структури нафтового парафіну і процесу відновнеізотермічним нафтопроводом із підігрівом Долина–Дрого- лення аномальних властивостей нафти на етапі відродження
бич. Застосування депресаторів потребує додаткових затрат кристалічної гратки парафіну відповідно. Причому, збільшення
на закупівлю присадок, дещо знижує якість транспортованої висоти графіка і площі петлі вказує на погіршення реологічних
нафти, а ефект цієї технології має тимчасовий характер. Пе- параметрів нафти і проявлення її аномальних неньютонівських
рекачування високов’язкої нафти в суміші з розріджувачами властивостей.
(малов’язкою нафтою, конденсатом або дизельним паливом)
Експериментальна частина роботи полягала у визначенспричиняє до істотної, часто не найкращої, зміни фізико-хіміч- ні оптимальної швидкості охолодження нафти, при якій
них властивостей нафти. По суті, отримуємо новий сорт реологічні параметри набудуть мінімально можливих знапродукту, який має усереднені між в’язкою нафтою і розрі- чень і прояв аномальних реологічних властивостей буде
джувачем властивості, оскільки частка останнього може в де- мінімізований.
яких випадках досягати 70 %.
Експеримент можна розбити на дві частини: І – етап
У зв’язку з цим виникла необхідність науково обґрун- підігріву нафти та ІІ – етап її охолодження за певних умов.
тувати можливість запровадження на нафтопроводі До- Відповідно до результатів численних досліджень реологічлина–Дрогобич такої технології, яка дала б змогу суттєво них властивостей долинської нафти [7] температура підіпокращити транспортабельні властивості високов’язкої до- гріву проб прийнята на рівні 60 °С. З метою повного руйнулинської нафти і при цьому забезпечити максимальний три- вання кристалічної решітки парафіну та враховуючи високі
валий ефект навіть у холодний період року. З цією метою не- температурні значення високов’язкої нафти, проби останобхідно експериментальним шляхом дослідити вплив явища ньої термостатували за температури підігріву протягом
термообробки на реологічні і транспортабельні властивості однієї години. Для знаходження оптимальної швидкості
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охолодження було вибрано діапазон досліджуваних швидкостей охолодження від 10 до 30 °С/год із кроком 10 °С/год.
Швидкості охолодження долинської нафти вибирали на
основі аналізів досліджень процесів термообробки інших
високов’язких швидкозастигаючих нафт [5, 6]. Враховуючи
низькі температурні значення після охолодження нафти,
проби останньої термостатували протягом шести годин.
Ступінь покращення реологічних властивостей термообробленої високов’язкої нафти можна оцінити шляхом
співставлення реологічних кривих нафти, що не піддавалася
термообробці, та нафти після різних способів термообробки. Експериментальне встановлення значень реологічних
показників нетермообробленої нафти проводилося без підігрівання після її охолодження від 20 °С до 0 °С із подальшим термостатуванням протягом шести годин. Швидкість
охолодження нетермообробленої нафти вибрана рівною
ймовірній оптимальній швидкості термообробленої нафти. Зведені реологічні криві термообробленої шляхом підігрівання до 60 °С та охолодження до 0 °С і нетермообробленої високов’язкої долинської нафт наведено на рисунку.
Аналізуючи графічні залежності реологічних кривих високов’язкої долинської нафти, отримані за результатами експериментальних досліджень процесу термообробки, можна
зробити такі висновки:
високов’язка долинська нафта піддається технології термообробки, в результаті чого її реологічні параметри суттєво покращуються порівняно з аналогічною нафтою, що не
піддається термообробці;
оптимальними параметрами термообробки, що відповідають умовам мінімального прояву аномальних неньютонівських властивостей високов’язкої долинської нафти, є
такі показники:

температура підігріву – +60 °С;
тривалість термостатування за температури підігріву –
одна година;
швидкість охолодження – 20 °С/год;
температура охолодження – 0 °С;
тривалість термостатування за температури охолодження – шість годин.
Здатність долинської нафти покращувати свої реологічні
властивості в результаті термообробки пояснюється перш за
все наявністю в ній значної частки асфальто-смолистих речовин, які на етапі структуроутворення кристалічної решітки парафіну відіграють роль поверхнево-активних речовин.
Вони взаємодіють із дрібними кристалами парафіну, знижуючи рівень енергетичних зв’язків між ними та структурну
міцність загальної дисперсної системи нафта-парафін.

Висновок

Запропоновану технологію термообробки може бути застосовано для покращення енергоефективності транспортування високов’язкої долинської нафти по магістральному
нафтопроводу Долина–Дрогобич. Однак у подальшому потребує додаткового уточнення оптимальна швидкість охолодження нафти в частині зниження кроку її пошуку з 10 до
5 °С/год.
Ураховуючи наявність в Україні ряду родовищ високов’язких швидкозастигаючих нафт, доцільно провести
аналогічні дослідження для них. Така потреба продиктована також і тим, що вказані нафти транспортуються трубопроводами до Дрогобицького НПЗ, процес перекачування
по яких супроводжується такими ж труднощами, що і перекачування долинської нафти по нафтопроводу Долина –
Дрогобич.
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магістральними трубопроводами; дослідження газодинамічних процесів у системах газопостачання населених пунктів.
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Електрохімічна регенерація
карбонільних сполук
відпрацьованих нафтових олив
на алюмінієвому катоді
УДК 621.899(045)

Досліджено відновлення альдегідів та кетонів на алюмінії. Показано, що відносно висока перенапруга
водню на алюмінієвому катоді сприяє ефективному перебігу процесів перетворення карбонільних сполук у
відповідні вуглеводні. За даними електролізів процеси відбуваються швидко, з високим виходом продуктів, що
робить їх перспективними для регенерації окиснених моторних нафтових олив.
Ключові слова: карбонільні сполуки, алюміній, вуглеводні, перенапруга водню, регенерація, оливи, потенціостатичні поляризаційні криві, електроліз, хроматографія.
Исследовано восстановление альдегидов и кетонов на алюминии. Показано, что относительно высокое
перенапряжение водорода на алюминиевом катоде способствует эффективному протекания процессов преобразования карбонильных соединений в соответствующие углеводороды. По данным электролизов процессы
происходят быстро с высоким выходом продуктов, что делает их перспективными для регенерации окисленных моторных нефтяных масел.
Ключевые слова: карбонильные соединения, алюминий, углеводороды, перенапряжение водорода, регенерация, масла, потенциостатические поляризационные кривые, электролиз, хроматография.
The reduction of aldehydes and ketones on aluminum has been investigated. It has been shown that a relatively high
hydrogen overvoltage in aluminum cathode promotes effectiveness in processes of conversion of carbonyl compounds to
the corresponding hydrocarbons. According to the electrolysis data, the processes are fast with high product yield, which
makes them promising for regeneration of the oxidized motor petroleum oils.
Key words: carbonyl compounds, aluminum, hydrocarbons, hydrogen overvoltage, regeneration, oils,
potentiostatic polarization curves, electrolysis, chromatography.

Нафтові оливи, особливо моторні, під час їх застосування зазнають фізико-хімічних перетворень,
викликаних процесами окиснення вуглеводнів, що
призводить до втрати ними своїх експлуатаційних
характеристик та необхідності заміни. [1]. Унаслідок цього утворюються великі об’єми шкідливих
відходів – відпрацьованих олив. Разом з цим вони виступають важливим джерелом виробництва свіжих
олив шляхом їх регенерації та додавання необхідного
пакету присадок. Тому розроблення, вдосконалення
та здешевлення процесів регенерації є актуальним
завданням [2].
Підвищена температура та кисень повітря, з яким
контактує олива, спричиняють окиснення та окиснювальну полімеризацію її молекул. Такі продукти окиснення, як альдегіди, кетони, кислоти, оксикислоти,
смоли, знаходяться в оливі у розчиненому стані, що
сприяє збільшенню її в’язкості та кислотного числа,
а асфальтенові речовини (карбени та карбоїди) утворюють лаки, що призводить до спікання і пригорання
поршневих кілець [3].

Однак, незважаючи на глибокі зміни якості оливи під
час роботи двигуна, основний його вуглеводневий склад
змінюється незначно. Так, якщо із оливи видалити всі механічні домішки і продукти окиснення, загальна кількість
яких зазвичай не перевищує 4–6 %, то можна одержати
базову основу оливи задовільної якості. Саме на цьому
принципі побудовані регенерація відпрацьованих олив
та їх повторне використання, що дає можливість зменшити витрати олив та одержати економічний ефект.
Відомо, що альдегіди і кетони можуть бути електрохімічно відновлені переважно у відповідні спирти в
електролізних процесах під час використання як катодних матеріалів металів, які характеризуються високою
перенапругою водню (Pb, Cd, Hg, Zn), так і деяких інших [4–8]. Під час їх катодної поляризації залежно від
рН середовища виділення водню на поверхні електродів відбувається унаслідок розряду іонів гідроксонію (у
кислих середовищах) або молекул води (у нейтральних
і лужних середовищах):
Н3О+(Н2О)+е- =Надс+Н2О(ОН-).
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ванням електрохімічного методу у нашій роботі осноУ подальшому адсорбовані атоми водню Надс вида- вну увагу приділено дослідженню загальних законоляються з поверхні за електрохімічним
мірностей перебігу катодних процесів і пошуку умов їх
Надс+Н3О+(Н2О)+е- =Н2+Н2О(ОН-)
виконання стосовно перетворення карбонільних споабо рекомбінантним механізмом
лук у насичені вуглеводні, тобто у напрямку, зворотноНадс+Надс=Н2.
му процесам окиснення олив під час їх застосування.
Зазначеним металам притаманна низька теплота
адсорбції атомів водню, і їх відносять до II групи ка- Вихідні речовини та методи експерименту
Як речовини, що містять карбонільну групу, для
тодних матеріалів [4, 5].
На них сповільненою стадією всього процесу катод- проведення експериментальних досліджень було виного виділення водню є розряд іонів гідроксонію або користано ізовалеріановий альдегід (хімічно чистий:
води. Унаслідок цього заповнення їх поверхонь адсор- М(СН3)2СНСН2СНО)=86,13 г/моль, tпл=-51 °С, tкип=92,5 °С)
бованими атомами водню наближається до
нуля, і вони є звільненими для адсорбції і
відновлення полярних молекул карбонільних сполук. Згідно з цим, диференційна ємність таких електродів близька за величиною
до ємності подвійного електричного шару, і
значення ємності практично не залежить від
потенціалу [8].
Вищесказане дало нам змогу віднести
електрохімічні процеси до перспективних методів регенерації відпрацьованих
нафтових олив. Разом із цим наведені
катодні d-метали є токсичними речовинами, що здатні виступати потенціальними забруднювачами довкілля. Крім того,
основні продукти катодних реакцій елек- Рис. 1. Потенціостатичні поляризаційні криві алюмінію (25°): 1 – у фонотровідновлення карбонільних сполук – це вому сірчанокислому водно-спиртовому розчині; за наявності 0,5 моль/л:
спирти. Це викликало необхідність пошу- 2 – пентанону-2; 3 – ізовалеріанового альдегіду
ку і дослідження нових електродних матеріалів, які б не належали до токсичних і
одночасно сприяли б перетворенню карбонільних сполук у відповідні вуглеводні, що важливо під час регенерації відпрацьованих олив.
Ми припустили, що як катодний метал для електровідновлення карбонільних
сполук відпрацьованих нафтових олив під
час їх регенерації може виступати екологічно безпечний алюміній, який у водних
розчинах характеризується відносно високою перенапругою водню, хоча й поступається за цим показником типовим
металам II електрохімічної групи. У фаховій літературі детальні дослідження цього катодного матеріалу відсутні або вони
носять вибірковий характер. Так, у [6]
описано електровідновлення на алюмінії
ацетону до суміші ізопропілового спирту
і пропану.
Рис. 2. Хроматограма продуктів електровідновлення ізовалеріанового альдегіду на алюІз метою вирішення питань регенерації
мінієвому катоді із постійним контрольованим потенціалом (Е= -0,70 В): 1 – ізопропіловий
спирт (розчинник); 2 – ізовалеріановий альдегід; 3 – ізопентан; 4 – ізопентен
відпрацьованих нафтових олив із застосуISSN 2409-7500. Нафтогазова галузь України. 2015. №1
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та аліфатичний кетон – пентанон-2 (хімічно чистий: М(СН3(СО) СН2СН2СНО)=
86,13 г/моль, tпл=-86 °С, tкип=102 °С).
Поляризаційні вимірювання виконували на потенціостаті П-5827М, застосовували триелектродну термостатовану (25 °С)
комірку з робочим електродом із алюмінію
марки СвА99 з чистотою 99,99 % Al, допоміжним електродом слугував платиновий
дріт, відокремлений від робочого електрода пористою скляною перегородкою, потенціали вимірювали проти хлорсрібного
електрода і перераховували на нормальну
водневу шкалу. Фоновий сірчанокислий
водно-спиртовий (ізопропанол) розчин
мав склад: 920 мл ізопропілового спирту,
56 мл дистильованої деіонізованої води,
24 мл концентрованої (98 %) сірчаної кислоти (рН=2,98).
Препаративний електроліз розчинів
ізовалеріанового альдегіду та пентанону2 концентраціями 0,5 моль/л виконували
при контрольованому потенціалі (потенціостат) алюмінієвого електроду відповідно
Ероб=-0,75 В та Ероб=- 0,6 В, струм електрохімічного процесу вимірювали міліамперметром М2020 із ціною поділки
1 мкА.
Для аналізу продуктів електровідновлення альдегіду та кетону каталіт нейтралізували лугом і багаторазово висушували прожареним водовідбирним реагентом CaCl2.
Після фільтрування розчин продуктів електролізу в ізопропіловому спирті піддавали
аналізу за компонентним складом на хроматографі марки ЛХМ-8МД із використанням
газу носія азоту високої чистоти (швидкість подачі газу становила 30 мл/хв на вході у прилад), як адсорбент використовували
Inerton Super, на який нанесено рідку нерухому фазу 5 % Апієзон L.

Рис. 3. Хроматограма продуктів електровідновлення ізовалеріанового альдегіду на алюмінієвому катоді із постійним контрольованим потенціалом (Е= -0,75 В): 1 – ізопропіловий
спирт (розчинник); 2 – ізовалеріановий альдегід; 3 – ізопентан

Рис. 4. Хроматограма продуктів електровідновлення петанону-2 у сірчанокислому
Результати та їх обговорення
розчині із постійним контрольованим потенціалом (Е= -0,6 В):
На рис. 1 наведено потенціостатичну поля- водно-спиртовому
1 – ізопропіловий спирт (розчинник); 2 – пентанон-2, 3 – пентан; 4 – пентен
ризаційну криву алюмінію у фоновому сірчанокислому водно-спиртовому розчині. Крива 1 має хви- O2id = 3,6 . 10-4 A/cм2, що значно перевищує її величину
лю граничного дифузійного струму електровідновлення для водних розчинів, де O2id ≈ 5 . 10-5 A/cм2. Це пояснюється великим зростанням розчинності молекулярного
кисню, яка у кислих розчинах відповідає рівнянню:
кисню у водно-спиртових розчинах. Хід катодної кривої свідчить про досить високу перенапругу водню.
О2+4Н++4е- =2Н2О.
На кривій 2 (див. рис. 1) наявні вже 2 хвилі
Густина граничного дифузійного струму кисню граничного дифузійного струму, друга з яких зуу спокійному водно-спиртовому розчині становила мовлена відновленням кисню, а перша відповідає
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хвилі граничного дифузійного струму електровідновлення пентанону-2. Можна бачити, що максимальна швидкість відновлення кетону у спокійному середовищі спостерігається тоді, коли потенціал
досягає -0,6 В (НВЕ).
Подібний характер має крива відновлення ізовалеріанового альдегіду на алюмінієвому катоді у сірчанокислому водно-спиртовому розчині, що наведена
на рис. 1 (крива 3). Тут наявні дві хвилі граничного
дифузійного струму, одна з яких відповідає відновленню кисню, а друга – ізовалеріанового альдегіду за
потенціалу -0,75 В (НВЕ).
Контроль перебігу електролізу за величиною граничного струму відновлення карбонільних сполук
показує, що процеси перебігають швидко, із високим
виходом.
Хроматографічний аналіз реакційних мас після
електролізу показав, що основним продуктом відновлення як альдегіду, так і кетону на алюмінієвому
катоді у кислому середовищі є відповідний вуглеводень, і тільки зі зниженням від’ємних потенціалів
спостерігається додаткове утворення деякої кількості ненасиченого вуглеводню (рис. 2–4).
Реакції перетворення карбонільних сполук на алюмінієвому електроді до утворення відповідних насичених вуглеводнів можна подати у вигляді схем:

Висновки
Отже, отримані результати показали можливість
застосування алюмінію як безпечного, з екологічної
точки зору, електродного матеріалу для процесів
катодного відновлення карбонільних сполук до відповідних вуглеводнів у процесах регенерації відпрацьованих нафтових олив.
Показано, що, на відміну від типових металів із
високою перенапругою водню (Hg, Cd, Pb, Zn), де
під час відновлення утворюються суміші відповідних вуглеводнів, спиртів та гідродимерів (сполук
пінаконового типу), на алюмінії відновлення перебігає до утворення переважно цінних насичених
вуглеводнів, тобто відбувається повна регенерація продуктів окиснення назад у вуглеводні, з яких
складаються нафтові оливи.
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Залежність зневоднення
нафт від їх фізико-хімічної
характеристики
УДК 665.622.3/.4

У статті представлено результати процесу зневоднення нафт різного складу, а також залежність
ступеня зневоднення від в’язкості нафт та кількості металів, смол та асфальтенів у їх складі.
Ключові слова: зневоднення нафти, асфальтени, смоли, в’язкість, деемульгатор.
В статье представлены результаты процесса обезвоживания нефтей разного состава, а также зависимость степени обезвоживания от вязкости и количества металлов, смол и асфальтенов
в их составе.
Ключевые слова: обезвоживание нефти, асфальтены, смолы, вязкость, деэмульгатор.
The paper shows the results of the dehydration process of oils of different composition as well dependence of
dehydration rate on the viscosity of oils and the quantity of metals, resins and asphaltenes in their composition.
Key words: dehydration of oil, asphaltenes, resins, viscosity, demulsifiers.

У нафті, що надходить на переробку, практично
повністю повинні бути відсутніми хлористі солі, а
кількість механічних домішок не повинна перевищувати 0,005 %, води – до 0,1 % [1]. Як правило, на нафтопереробних заводах переробляють різні нафти, а частіше – суміші нафт (із різним співвідношенням нафт у
суміші), які в процесах видобування та перероблення
двічі контактують із водою. У результаті цього утворюються емульсії, які є причиною великих втрат нафти, подорожчання її транспортування та підготовки
до переробки.
У процесі підготовки нафти до переробки її зневоднюють та знесолюють. Але ці процеси ускладнюються через стійкість нафтових емульсій, тобто
здатність протягом певного часу не руйнуватися
та не розділятися на дві фази, що не змішуються.
Стійкість нафтових емульсій залежить від концентрації емульгаторів-стабілізаторів емульсії в нафті
та їх складу. Було доведено, що для більшості нафт
основними природними стабілізаторами водонафтових емульсій є смоли та асфальтени. Асфальтени, що містяться у нафтах різних родовищ, мають
близьку хімічну природу та однакову дисперсність
у розчинниках за одного і того ж співвідношення
ароматичних та парафінових вуглеводнів.

У зв’язку з цим і підбирають відповідні умови зневоднення та знесолення нафти: температуру її обробки, кількість і якість деемульгатора та місце його введення в потік нафти, продуктивність та конструкцію
апаратів, тиск та напругу між електродами [2].
Метою досліджень було встановити залежність
ступеня зневоднення нафти від її структурно-групового складу та наявності смолисто-асфальтенових
речовин.
Об’єктами досліджень були взяті як нафти окремих
родовищ України, так і суміші нафт: суміш західноукраїнських нафт (СЗУН), суміш східноукраїнських
нафт (ССУН), нафта Орховицького родовища, нафта
Рожнятівського родовища, суміш нафт НГДУ «Чернігівнафтогаз», пастковий продукт.

Методика досліджень

Зі згаданих нафт готували емульсії за допомогою
перемішування міксером кожної (69 %) з нафтою Орховицького родовища (14 %) та 20-процентним розчином NaCl (17 %) протягом 30 с, при цьому вода з
емульсії не відділялася. Зневоднення нафт проводили
з застосуванням деемульгатора за різної його витрати
та температури процесу. Як деемульгатор використовували блок-кополімер на основі оксидів етилену та
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пропілену (ОЕ, ОП) зі співвідношенням
ОЕ/ОП у молекулі 7/3 як такий, що показав найкращі результати зі зневоднення
нафти [3–5].
Для проведення зневоднення нафт зразок емульсії об’ємом 100 мл завантажували
в екстрактор, обладнаний водяною сорочкою. В екстракторі за допомогою термостата підтримували задане значення температури. Екстрактори обладнано механічними
мішалками, частоту обертання яких можна регулювати шляхом зміни напруги, яка
подається на електродвигун, за допомогою
лабораторних трансформаторів (ЛАТРів).
Проби емульсії витримували при заданій температурі протягом 15 хв. Потім
мікропіпеткою подавали задану кількість
деемульгатора, який застосовували у вигляді 5 % водного розчину. Зразки емульсій після додавання деемульгатора перемішували мішалкою протягом 30–60 с.
Після перемішування емульсію залишають
відстоюватися протягом 2 год. Кількість
деемульгатора, що додавали в емульсію, –
від 0,2 до 0,8 мл розчину деемульгатора на
100 мл емульсії, що в перерахунку на товарну форму становило від 50 до 200 г/т.
Воду, що виділилася після відстоювання
емульсії, відділяли та заміряли її об’єм.
Для перевірки балансу по воді визначали залишковий вміст води в емульсії. Для
кожної проби блок-кополімеру та його
розчину проводили не менше трьох паралельних визначень, за істинне значення
Фізико-хімічна характеристика нафт,
використаних для приготування емульсій

Таблиця 1

Рис. 1. Залежність в’язкості нафт від температури

Рис. 2. Залежність ступеня зневоднення нафти від її в’язкості при 60 ºС і витраті
деемульгатора 150 г/т емульсії

Густина
за 20 ºС,
кг/м3

Мас.
частка
сірки, %

Мас.
частка
води, %

Мас. частка
мех. домішок, %

Температура
застигання, ºС

В’язкість
умовна
при 50ºС

пк,ºС

до
200 ºС
википає

до 350 ºС
википає

СЗУН

848,1

0,54

0,11

0,008

+9,0

1,28

50

27

56

Нафта

Фракційний склад, %

ССУН

869,1

0,78

0,08

0,047

<-30

1,51

76

25

55,5

Нафта Рожнятівського
родовища

838,0

0,32

0,8

0,030

<-22

1,23

69

35,0

66,5

Нафта Орховицького
родовища

973,8

5,37

3,5

0,120

+3

4,60

162

3

18

Суміш нафт НГДУ
«Чернігівнафтогаз»

827,0

0,43

0,1

0,050

-1

1,53

37

23,5

52,1

Пастковий продукт

887,4

0,42

6,1

0,500

-5

0,95

83

23,5

63,5
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Нафта

В’язкість за температури
20 С

30 ºС

40 ºС

50 ºС

60 ºС

СЗУН

51,43

36,10

21,20

4,69

2,80

ССУН

17,34

13,21

10,12

6,87

5,51

5,91

5,32

4,60

3,95

3,32

25,06

18,41

12,02

6,26

5,34

18,00

10,25

7,46

5,04

3,69

Нафта Рожнятівського
родовища
Суміш нафт НГДУ «Чернігівнафтогаз»
Пастковий продукт

º

як у ССУН, так і в СЗУН є достатньо важким
(до 200 ºС відганяється 25 та 27 % відповідно),
суміші нафт є малосірчистими. Температури застигання цих сумішей дуже різняться (+9 ºС у
º
70 С
СЗУН та <-30 ºС у ССУН), що обумовлено на1,02
явністю парафінових вуглеводнів, які мають ви4,22
соку температуру застигання.
2,60
У нафті Рожнятівського родовища вміст
води
– 0,80 % мас. і механічних домішок –
4,38
0,03 % мас. У пастковому продукті вміст води –
2,46
6,1 % мас. і механічних домішок – 0,50 % мас.
Аналізовані нафти – малосірчисті: масова частка сірки у нафти Рожнятів – 0,32 % мас., у нафти з
пастки – 0,42 % мас.
Найбільш важкою є нафта Орховицького родовища (початок кипіння – 162 ºС) із найбільшим вмістом
сірки – 5,37 % і води – 3,5 %. Цю нафту використовували під час приготування нафтових емульсій для
збільшення їх стійкості.
Вимірювали в’язкості нафт за різних температур.
Установлено, що в СЗУН, яка мала найбільшу в’яз-

Таблиця 2

Залежність в’язкості нафти від температури

приймали середнє арифметичне. У випадках розбіжностей отриманих результатів більше ніж на 5 % паралельні дослідження повторювали. Досліди проводили
за температур 50, 60, 70, 80 ºС.
Окрім цього, попередньо визначали фізико-хімічну характеристику нафти, її фракційний склад, вміст
смол, асфальтенів, металів, в’язкість, густину.
Фракційний склад нафт визначали методом ІТК по
ASTM D 2887 на газовому хроматографі НР 6890. В’язкість нафт визначали згідно з ДСТУ ГОСТ 33-2003 «Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные
жидкости. Определение кинематической
вязкости и расчет динамической вязкости»
за допомогою віскозиметрів та обчислювали
її зміну за різних температур (20, 30, 40, 50, 60
та 70 ºС). Наявність у нафтах металів визначали за методикою Центру фізико-хімічних
досліджень ПАТ «Укртатнафта», виробнича
інструкція 26.012:2010 «Метод визначення
вмісту металів у нафті та нафтопродуктів
атомно-абсорбційним методом» (аналог
ASTM D 4628, 5863, 5184 тощо) на атомно-абсорбційних спектрофотометрах ContrAA
700, ААS-1N та С-115. Вміст у нафтах асфальРис. 3. Залежність ступеня зневоднення нафт від вмісту смол та асфальтенів
тенів, смол, карбенів та карбоїдів визначали
за ГОСТ 11858-66 «Определение асфальтенов в сырой нефти и нефтепродуктах (нерастворимых в гептане)».
Результати досліджень
Характеристику нафт наведено в табл. 1.
У результаті проведених аналізів встановлено (табл. 1), що СЗУН є найбільш легкою з усіх досліджених нафт (пк – 50 ºС) із
малим вмістом води (0,11 %) та механічних домішок (всього 0,008 %). У ССУН
достатньо мало води (0,08 %) та механічних домішок (0,047 %). Фракційний склад

Рис. 4. Залежність ступеня зневоднення нафт від вмісту металів
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Таблиця 3

Кількість деемульгатора

Вміст в нафті, %
Нафта

асфальтенів

смол

сумарно смол
і асфальтенів

карбени
і карбоїди

СЗУН

4,53

4,02

8,55

0,02

ССУН

5,13

7,22

12,35

0,03

Нафта
Рожнятівського
родовища

0,81

Суміш нафт НГДУ
«Чернігівнафтогаз»

4,57

4,47

5,28

6,62

11,19

0,02

0,05

Нафта Орховицького родовища

19,80

18,40

38,20

–

Пастковий продукт

1,95

4,56

6,51

0,06
Таблиця 4

Вміст металів у нафтах (мкг/г)
Метал

CЗУН

ССУН

Fe
Ni
Ca
Mg
Na
K

13,13
7,04
7,27
2,17
49,13
0,97

4,75
0,2
15,75
4,71
21,95
1,13

Al

1,13

–

Нафта
Рожнятівського
родовища
24,60
7,15
75,36
20,26
177,1
3,96
4,29

Таблиця 5

Зневоднення емульсії ССУН за різних
температур та витрат деемульгатора

Вміст смол та асфальтенів у нафтах

Пастковий
продукт

Температура, ºС

Зневоднення,
%

100

0,2

50 ºС

0,00

250

0,5

50 ºС

0,00

400

0,8

50 С

9,09

100

0,2

60 ºС

1,00

150

0,3

60 С

8,90

200

0,4

60 С

14,60

400

0,8

60 С

25,10

150

0,3

70 ºС

16,42

200

0,4

70 ºС

31,10

400

0,8

70 С

55,55

150

0,3

80 С

52,30

200

0,4

80 С

76,14

400

0,8

80 С

99,97

º

º
º
º

º
º
º
º

Таблиця 6

743,60
2,83
145,00
59,90
14,50
27,10

Зневоднення емульсії суміші нафт НГДУ «Чернігівнафтогаз»
за різних температур та витрат деемульгатора
Кількість деемульгатора

98,51

кість за 20 ºС (51,43 сст), при 70 ºС в’язкість зменшилася до 1,02 сст (на 98 %), а в’язкість пасткового
продукту зменшилася до 2,6 сст (на 79 %). Приблизно аналогічні зміни по в’язкості виявлені у нафти
Рожнятівського родовища та НГДУ «Чернігівнафтогаз» (табл. 2 та рис. 1). Особливістю є те, що зі
зростанням температури від 20 до 50 ºС зменшення
в’язкості проходило різко в усіх зразках нафт (особливо для СЗУН), а після 50 ºС – сповільнювалося.
Це можна пояснити наявністю в нафтах парафінів,
які плавилися до температури 50 ºС.
Вміст у нафтах асфальтенів, смол, карбенів та карбоїдів представлено в табл. 3.
Проаналізувавши табл. 3, ми встановили, що найбільшу кількість смол та асфальтенів містить нафта
Орховицького родовища. Цю нафту додавали до основних нафт для створення більш стійкої емульсії.
Найменшу кількість смол та асфальтенів містили нафта Рожнятівського родовища та пастковий продукт.
Вміст металів, кількість яких у нафтах була найбільшою, подано в табл. 4.

г/т

мл 5 % розчину
деемульгатора/100 мл
емульсії

Температура, ºС

Зневоднення,
%

г/т

мл 5 % розчину
деемульгатора/
100 мл емульсії

100

0,2

50 ºС

0

250

0,5

50 С

0

400

0,8

50 ºС

0

100

0,2

60 С

2,60

150

0,3

60 С

12,60

200

0,4

60 ºС

68,38

400

0,8

60 С

95,70

50

0,1

70 С

13,50

100

0,2

70 С

34,60

150

0,3

70 С

95,70

º

º
º

º
º
º
º

У суміші нафт західноукраїнського регіону виявлено
достатньо велику кількість заліза (13,13 мкг/г) та натрію
(49,13 мкг/г). Суміш нафт східноукраїнських відрізняється великим вмістом кальцію (15,75 мкг/г), магнію
(20,26 мкг/г) та натрію (21,95 мкг/г). У нафті Рожнятівського родовища виявлено залізо (24,6 мкг/г), нікель
(7,15 мкг/г). У нафті багато лужних (натрію – 177,1 мкг/г,
калію – 3,96 мкг/г) і лужноземельних металів (кальцію –
75,36 мкг/г, магнію – 20,26 мкг/г), алюмінію – 4, 29 мкг/г.
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Таблиця 7

У ній виявлено й інші метали, наявність яких не характерна для західноукраїнських нафт.
Елементний склад нафти з пастки такий же, як
Кількість деемульгатора
і у нафти Рожнятів, але вміст нікелю в ній становив
ТемпераЗневоднення, %
тура, ºС
2,83 мкг/г, натрію – 14,5 мкг/г, але калію (27,1 мкг/г),
мл 5 % розчину деемульг/т
магнію (59,9 мкг/г), кальцію (145,0 мкг/г) було більше.
гатора/100 мл емульсії
Багато заліза (743,6 мкг/г), алюмінію (98,51 мкг/г). Виº
65,42
100
0,2
50 С
сокий вміст кальцію, магнію, алюмінію характерний
85,71
150
0,3
50 ºС
для донних відкладень і нафтопродуктів, що в знач98,86
200
0,4
50 ºС
них кількостях містять воду. Підвищений вміст ме100
0,2
60 ºС
99,12
ханічних домішок, вміст заліза, та ін. металів у нафті
150
0,3
60 ºС
99,56
з пастки і в домішках свідчить про можливість корозії
99,90
200
0,4
60 ºС
обладнання пастковим продуктом.
º
Результати дослідження процесу зневоднення
50
0,1
70 С
98,61
нафт
та сумішей за різних температур та витрат дееº
100
0,2
70 С
99,40
мульгатора
наведено в табл. 5–8.
150
0,3
70 ºС
99,45
Проаналізувавши дані таблиць, можемо стверджувати, що для ефективного руйнування емульсій
Таблиця 8
необхідно підвищення температури та витрати деЗневоднення емульсії нафти Рожнятівського родовища за різних температур та витрат деемульгатора
емульгатора. Так, при 50 ºС та витраті деемульгатора 100–
400 г/т процес руйнування емульсій проходить слабо
Кількість деемульгатора
ТемпеЗневоднення, %
(окрім суміші західноукраїнських нафт).
мл 5 % розчину
ратура, ºС
г/т
Проте з підвищенням температури до 60 ºС продеемульгатора/100 мл
цес проходить інтенсивніше і нафти зневоднюються
0
25
0,05
50 ºС
º
на 95–99 %. Подальше підвищення температури до
14,1
50
0,1
50 С
70 ºС не призвело до суттєвого збільшення зневод68,2
100
0,2
50 ºС
нення нафт, тому для порівняння результатів вибрано
150
0,3
50 ºС
95,6
температуру 60 ºС та витрату деемульгатора 150 г/т.
25
0,05
60 ºС
39,9
У процесі дослідження встановлювали залежність
50
0,1
60 ºС
97,76
ступеня зневоднення нафт від їх характеристики:
99,76
100
0,2
60 ºС
в’язкості, вмісту смол та асфальтенів, а також вмі150
0,3
60 ºС
99,92
сту металів. Одержані результати подано в табл. 9 та
º
представлено на рис. 2–4.
25
0,05
70 С
84,37
Аналізуючи одержані результати, бачимо: най50
0,1
70 ºС
99,52
більший ступінь зневоднення виявили СЗУН та
нафта Рожнятівського родовища – 99,56 та 97,76 %
відповідно. В’язкість цих нафт становила
Таблиця 9
Порівняльна характеристика зневоднення нафт при
2,80 та 3,32 сст відповідно і була вдвічі ментемпературі 60 ºС та витраті деемульгатора 0,3 мл (150 г/т)
шою порівняно з ССУН та сумішшю нафт
Разом
НГДУ «Чернігівнафтогаз» (5,51 та 5,34 сст
В’язкість
Асфальтесмол і
Зневоднення,
Нафта
Смоли, %
при 60º С,
відповідно). Вміст смол та асфальтенів у цих
ни, %
асфаль%
сст
тенів, %
нафтах дещо перевищував (приблизно на
3,8–7 %) їх кількість порівняно з СЗУН та
ССУН
5,51
7,22
5,13
12,35
8,9
нафтою Рожнятівського родовища. Навіть
СЗУН
2,8
4,02
4,53
8,55
99,56
не зважаючи на те, що вміст заліза в нафті
Нафта РожРожнятівського родовища був більший
нятівського
3,32
4,47
0,81
5,28
97,76
за ССУН, а вміст інших металів (кальцію,
родовища
магнію, натрію) перевищував у 5–7 разів, у
Суміш нафт
ССУН та в суміші нафт НГДУ «ЧернігівнафНГДУ «Чернігів5,34
6,62
4,57
11,19
12,6
нафтогаз»
тогаз» ступінь зневоднення становив лише
Зневоднення емульсії СЗУ за різних температур
та витрат деемульгатора
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8,9 та 12,6 % відповідно. Завдяки проведеним дослідженням із витратою деемульгатора від 100 до 400 г/т
та при температурах від 50 до 80 ºС зруйнувати емульсію пасткового продукту не вдалося.
Висновки
На ступінь зневоднення вплинули обидва фактори
(в’язкість та вміст смолисто-асфальтенових речовин),
які насамперед самі пов’язані між собою. Асфальтено-смолисті речовини збільшували в’язкість нафти
та сприяли стійкості емульсій, утворюючи структуровані шари, які забезпечують високу стабілізацію
емульсій.
Прямої залежності зневоднення нафт від вмісту в
них металів, які мали би виступати як стабілізатори
емульсій, не встановлено. Очевидно, емульгуюча здатність нафт визначається не тільки кількісним вмістом
та складом природних стабілізаторів нафти, але й залежить від того, в якому стані знаходяться вони в нафті.
Отже, було доведено, що для більшості нафт основними природними стабілізаторами водонафтових
емульсій є смоли та асфальтени.
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Методологія побудови
комп’ютеризованих систем
управління виробничими
підприємствами
з використанням MES
УДК 681.518

У статті розглянуто методологію побудови комп’ютеризованих систем автоматизації управління виробничими
підприємствами з використанням MES. Одним із основних завдань MES як системи оперативного управління є підтримка інформаційних потоків між управлінням стратегічного рівня (бізнес-планування та логістика) та безпосереднім
управлінням виробничими процесами. Цю методологію представлено у стандарті ANSI/ISA-95, який базується на п’ятирівневій моделі PERA управління виробничим підприємством та моделі інформаційних потоків у системі управління.
На основі проведеного аналізу зазначених стандарту та моделей розглянуто можливість застосування концепції MES
для автоматизації управління газотранспортними системами.
Ключові слова: системи управління, стандарти, газотранспортна система, автоматизація.
В статье рассмотрена методология построения компьютеризированных систем автоматизации управления производственными предприятиями с использованием MES. Одной из главных задач MES как системы оперативного управления является поддержка информационных потоков между управлением стратегического уровня (бизнес-планирование
и логистика) и непосредственным управлением производственными процессами. Эту методологию представляет стандарт ANSI/ISA-95, во многом базирующийся на пятиуровневой модели PERA управления производственным предприятием и модели информационных потоков в системе управления. На основе проведенного анализа указанных стандарта
и моделей рассмотрены возможности применения концепции MES для автоматизации управления газотранспортными
системами.
Ключевые слова: системы управления, стандарты, газотранспортная система, автоматизация.
The methodology for building of computer-aided system for automation of manufacturing enterprise management with the use
of MES has been considered in the paper. One of the main tasks of MES is to maintain information flows between the strategic level
management (business planning and logistics) and the direct process control. This methodology is presented in the ANSI/ISA-95
standard which is based on the five-level PERA model for manufacturing enterprise management and the model of control system
information flows. Based on the analysis of the mentioned standard and model carried out, applicability of MES concept for automation
of the gas transmission systems control has been considered.
Key words: control systems, standards, gas transmission system, automation.

Газотранспортна система (ГТС) – це складний комплекс магістральних газопроводів і підземних сховищ
газу (ПСГ), оснащених компресорними станціями
(КС) та іншим технологічним обладнанням [1]. Складові частини ГТС у сукупності утворюють цілісний
інженерний об’єкт, функціонування якого визначають
різнорідні за своєю природою процеси – фізичні, технологічні, інформаційні та комерційні. Щоб ефективно
керувати роботою цієї системи, необхідна автоматизація як технологічних процесів, так і процесів управління виробничо-комерційною діяльністю підприємства.
Останнім часом нового розвитку набули теорія і
практика систем оперативного управління виробництвом – англ. Manufacturing Execution Systems (MES).
Можливості застосування MES у газотранспортних

системах (ГТС) ось уже декілька років привертають
пильну увагу науковців, експлуатаційників і управ
лінців цієї галузі [2].
Розглянемо концептуальні засади, методологію
побудови та принципи функціонування систем
оперативного управління виробництвом.
Стандарти управління
виробничо-комерційними системами
MES – це спеціалізована прикладна програмна
система, призначена для комп’ютеризації управління виробництвом. Призначення MES – підвищення
ефективності виробництва шляхом надання інформаційної та інтелектуальної підтримки суб’єктам виробничого процесу, відстеження та документування їх
ISSN 2409-7500. Нафтогазова галузь України. 2015. №1

32
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

активності, встановлення зв’язків апарату управління корпоративного рівня з безпосереднім виробництвом тощо [3–5]. Одна із функцій MES – трансляція
технологічної інформації на адміністративний рівень
та передавання інформації у зворотному напрямку
з корпоративного рівня на оперативний і звідти – в
розподілену систему підприємств, підрозділів, технологічних об’єктів. MES реалізує ці функції, забезпечуючи взаємодію таких прикладних програмних систем
бізнес-логістики і планування, як ERP (англ. Enterprise
Resource Planning), з такими системами автоматизації
технологічних процесів PAS (англ. Process Automation
Systems), як SCADA чи batch-рішення.
Стандарт ANSI/ISA-95
Стандарт ANSI/ISA-95 пропонує підхід до побудови MES. Його метою є інтеграція верхніх рівнів управління з безпосереднім виробництвом продукту [6].
Стандарт складається із декількох частин.
Частина перша (ANSI/ISA-95.00.01-2000 – Models
and Terminology) вводить концептуальні основи,
термінологію та моделі для інтеграції верхніх ланок
управління підприємством із системами контролю
технологічних процесів. Друга частина (ANSI/ISA95.00.03-2005 – Object Model Attributes) містить додаткові деталі і приклади, які ілюструють і уточняють
першу частину. Ці дві частини разом із частиною п’ятою (ISA-95.05-2007 – Business to Manufacturing Transactions) визначають обмін інформацією між бізнеспроцесами та виробництвом.
Частини третя (Models of Manufacturing Operations
Management) і четверта (Object models and attributes
for Manufacturing Operations Management), яка зараз
є у стадії розроблення, визначають типові функції
оперативного управління виробництвом, які можна
реалізувати з використанням MES. Ці 3 і 4 частини
доповнюють 1, 2 та 5, вводячи моделі, необхідні для
обміну даними, які потрібні для управління
експлуатацією обладнання, якістю продукції та
запасами матеріалів, комплектуючих і готової
продукції: ієрархічні моделі функцій планування
управління
виробництвом,
ієрархічні
моделі
технологічного
обладнання,
моделі
функцій
виробництва, моделі інформаційних потоків,
об’єктні моделі, що визначають об’єкти, їх атрибути
та відношення між ними, моделі операцій, які
визначають операційні елементи, їх функції та
інформаційні потоки між ними.
Ці моделі окреслюють межі між MES і системами
PAS (знизу) та ERP (зверху) та визначають функції
ERP та MES і дані, якими ці прикладні програми
обмінюються між собою та PAS.

Стандарт ANSI/ISA 88
Стандарт ANSI/ISA-88 визначає взаємодію PAS та
MES [7, 8]. Він є попередником ANSI/ISA-95, тому в
стандарті ANSI/ISA-95 враховано його концептуальні
засади. Метою створення ANSI/ISA-88 було усунення
проблем, що виникають на шляху автоматизації технологічних процесів періодичного (рецептурного)
виробництва, – складності управління таким виробництвом, відсутності єдиної його моделі, несумісності
обладнання і програмного забезпечення засобів автоматизації різних постачальників тощо.
Стандарт ANSI/ISA-88 Batch Control дав можливість усунути ці проблеми шляхом введення єдиних термінології, моделей, структур даних та мови
опису технологічних процесів рецептурних виробництв. Стандарт є універсальний – його застосовування
не залежить ні від ступеня автоматизації виробництва, ні від типу обладнання, яке використовують. Він
надає необхідний інструментарій (набір шаблонів)
для проектування архітектури систем автоматизації
періодичних виробництв, так званих batch systems –
batch-систем, як для простих, так і складних виробничих систем.
Стандарт базується на концепції, за якою визначення продукту (рецептура) є відокремлена від конкретних особливостей технологічного обладнання.
Це дає можливість проектувати гнучкі системи автоматизації технологічних процесів. Хоча стандарт було
розроблено спеціально для періодичних виробництв,
декларується можливість його застосування для дискретних й неперервних виробництв [8].
Стандарт ANSI/ISA-88 складається із чотирьох
частин [7].
Частина перша – ANSI/ISA 88.01-1995, Batch Control
Part 1: Models and Terminology – визначає стандартні
моделі і термінологію для формалізації вимог до систем контролю періодичним виробництвом.
Частина друга – ANSI/ISA_88.00.02_2001, Batch
Control Part 2: Data Structures and Guidelines for
Languages – визначає моделі даних для керування технологічними процесами, структури даних для обміну
інформацією, а також формати запису рецептур.
Частина третя – ANSI/ISA_88.00.03_2003, Batch Control
Part 3 General and Site Recipe Models and Representation
визначає моделі для представлення узагальнених рецептур і обміну ними між підрозділами підприємства, а також підприємством і його партнерами.
Частина четверта – ANSI/ISA_88.00.04_2006, Batch
Control Part 4: Batch Production Records визначає моделі даних і модель системи для відбору, запису, збереження і аналізу даних про хід виробництва.
Програмно-технічні системи для автоматизації
технологічних процесів періодичних виробництв, що
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створені за стандартом ANSI/ISA-88 (batch-системи),
прийшли на зміну розподіленим системам керування
(Distributed Control System – DCS) та /SCADA-системам, які використовують програмовані логічні контролери (PLC).
Стандарти ANSI/ISA 88, ANSI/ISA 95 та XML
XML (англ. eXtensible Markup Language) – уведена Консорціумом WWW мова розмітки, що визначає
правила кодування документів у форматі, який забезпечує їх машинну обробку (machine-readable), зберігаючи їх читабельними для людей (human-readable).
Щоб розширити можливості стандарту, міжнародна організація World Bench Forum (WBF) ініціювала створення засобів для реалізації стандартів ANSI/
ISA-88 та ANSI/ISA-95 у форматі XML. Результатом
цього стало створення наборів схем XML під назвою BatchML (Batch Markup Language), що реалізує
стандарт ANSI/ISA-88 [11], та B2MML (Business to
Manufacturing Markup Language), що реалізує стандарт
ANSI/ISA 95 [10].
BatchML визначає XML-елементи (Batch lists,
Enumeration sets, Master Recipes, Control Recipes, Recipe
building blocks, Equipment elements), необхідні для
формалізованого опису партії продукту (англ. batch),
процесу його виготовлення – рецептури (англ. recipу),
інформації про обладнання (англ. equipment).
B2MML визначає такі XML-схеми: B2MML-Common
(загальні), B2MML-Personnel (персонал), B2MMLEquipment (обладнання), B2MML-Maintenance (технічне обслуговування та ремонт), B2MML-Material
(матеріали),
B2MML-ProcessCapability
(процесні
можливості),
B2MML-ProcessSegment,
B2MMLProductDefinitions (визначення продукту), B2MMLProductionSchedule (графік виробництва), B2MMLProductionPerformance (продуктивність виробництва).
Розроблені XML-схеми забезпечують можливості реалізації стандартів із використанням технологій www.
Модель функціональної ієрархії виробничих
підприємств
Стандарт ANSI/ISA-95 базується на п’ятирівневій
моделі функціональної ієрархії виробничої структури,
в основі якої лежить модель виробничого підприємства PERA (Purdue Enterprise Reference Architecture),
створена в університеті Пердью [11]. Цю модель схематично показано на рис. 1.
Функції рівнів моделі
Нульовий рівень моделі визначає технологічні
процеси. Технологічний процес формується певною

Рис.1 Модель функціональної ієрархії

сукупністю фізичних (хімічних, біологічних) процесів, які реалізують у заданій послідовності. Унаслідок цього відбувається перетворення матеріалів,
комплектуючих, енергії, зусиль та інтелекту людей на
кінцевий продукт. Реалізація технологічних процесів
відбувається з використанням технологічного обладнання. Режими функціонування обладнання, а отже,
і параметри фізичних процесів, можна змінювати в
певних межах, регулюючи у такий спосіб параметри
технологічних процесів, а значить – і характеристики
кінцевого продукту.
Перший рівень моделі відповідає за безпосереднє
керування фізичними процесами та первинний контроль їх параметрів. Тут використовують виконавчі
пристрої (актуатори) та первинні перетворювачі фізичних величин (сенсори).
Виконавчі пристрої, реагуючи на вхідні сигнали,
що надходять із другого рівня, визначають режими
роботи технологічного обладнання, які забезпечують
параметри фізичних процесів, необхідні для реалізації
визначених технологічних процесів.
Первинні перетворювачі (сенсори), які діють на
цьому рівні, подають свої вихідні сигнали на другий
рівень функціональної ієрархії. Ці сигнали містять
об’єктивні дані про параметри фізичних процесів, характеристики продукту, який виготовляється, стан та
режими роботи технологічного обладнання і параметри стану довкілля. Процеси першого рівня протікають у реальному часі фізичних процесів, тобто їхні
параметри змінюються на часових періодах порядку
секунд і менших.
Другий рівень відповідає за контроль і моніторинг
параметрів фізичних процесів нульового рівня, реISSN 2409-7500. Нафтогазова галузь України. 2015. №1
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жимів роботи та стану технологічного обладнання,
характеристик продукту, стану довкілля тощо. Для
цього він використовує сигнали, які надходять із першого сенсорного рівня. Апаратура і програмне забезпечення другого рівня виробляє сигнали керування
технологічним обладнанням відповідно до команд
оперативного управління, які надходять із третього
рівня. Ці сигнали керують виконавчими пристроями
першого рівня, які, у свою чергу, повертають сигнали
зворотного зв’язку на другий рівень. Процеси другого рівня характеризуються часовими проміжками порядку годин, хвилин, секунд і меншими.
Третій рівень функціональної ієрархії відповідає оперативному управлінню виробничим
підприємством (англ. Manufacturing Operations
Management – MOM). Тривалість процесів третього
рівня визначається днями, робочими змінами, годинами, хвилинами і секундами. Цей рівень є проміжним
між нижніми рівнями (першим та другим) та четвертим – рівнем бізнес-планування та логістики.
На цьому рівні формуються алгоритми керування
технологічним обладнанням, параметрами технологічних процесів, виробничим персоналом, матеріальними ресурсами, енергією та готовою продукцією.
Четвертий рівень функціональної ієрархії (рівень
бізнес-логістики та планування) охоплює управління
комерційними процесами, які визначають виробничу
діяльність усього підприємства. Менеджмент корпоративного рівня має на меті перспективне (стратегічне)
і короткотермінове (тактичне) планування виробництва, постачання, збуту, управління модернізацією та
розвитком виробництва тощо. Процеси четвертого
рівня діють на часових відрізках тривалістю місяці,
тижні, дні.
Обмін даними між рівнями
Однією із основних функцій MES як програмно-технічної системи є автоматизація передавання інформації
між рівнями 2 та 4. Комітет ISA SP95, що розробив стандарт ISA/ANSI-95, власне, і ставив собі за мету зниженням
ризиків, коштів і зусиль, пов’язаних із запровадженням
інформаційного інтерфейсу між менеджментом на рівні
бізнес-процесів, MOM та керуванням технологічними
процесами. Розв’язання цього завдання забезпечило можливість прямої взаємодії програмно-технічних систем корпоративного рівня, наприклад ERP-систем (англ. Enterprise
Resource Planning), із системами рівня MOM, наприклад
MES, та PAS-системами, наприклад спеціалізованими
batch-рішеннями.
Потрібно підкреслити, що на рівнях виробництва
(рівні 1 та 2 моделі функціональної ієрархії) та бізнес-процесів (рівень 4) циркулює істотно відмінна ін-

формація як за своїми природою й походженням, так
і за часовими параметрами й формами представлення.
Тож однією із головних функцій рівня оперативного
управління підприємством є організація передачі інформації між рівнями виробництва і бізнесу.
Третій та четвертий рівні обмінюються між собою інформацією про виробничі потужності (англ.
operations capabilities), визначення операцій (англ.
operations definition), оперативні плани (англ.
operations scheduling), продуктивність виробництва
(англ. operations performance).
На вхід до третього рівня із четвертого надходить план
виробництва, сформований на верхньому рівні управління. На основі отриманого плану на рівні MOM формуються оперативні плани виробництва, визначаються
технологічні схеми та режими, необхідні для реалізації
плану виробництва, формуються параметри налаштування технологічного обладнання і вибираються алгоритми
керування параметрами фізичних процесів, формуються
алгоритми керування обладнанням із метою формування
необхідних параметрів реалізації технологічних процесів і
передаються команди управління на другий рівень.
Із третього рівня на другий надходить інформація
про конфігурацію обладнання та технологічні схеми,
які забезпечують виробництво продукту згідно із його
визначенням, та команди оперативного керування обладнанням і параметрами процесів. Із другого на третій
рівень у відповідь на команди оперативного керування
надходять дані зворотного зв’язку, а також дані про стан
обладнання та параметри технологічних процесів.
Модель активності на рівні MOM
Стандарт ANSI/ISA-95 виділяє з MOM чотири
напрями: 1) оперативне управління процесами виробництва (англ. production operations management);
2) оперативне управління процесами технічного обслуговування та ремонту обладнання (англ. maintenance
operations management); 3) оперативне управління
якістю (англ. quality operations management); 4) оперативне управління запасами (англ. inventory operations
management).
Управління у межах кожної зони включає певні
послідовності дій (активностей). Активності оперативного управління виробництвом визначає модель
c-MES (англ. Collaborative MES), введена міжнародною
асоціацією MESA у 2004 році [12]. На рис. 2 показано
модель активності для оперативного управління виробництвом, яка визначає функції MES.
За цією моделлю MES-системи діють у восьми
функціональних областях, надаючи підтримку в:
управлінні
визначенням
продукту
(англ.
Management of product definitions);
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управлінні ресурсами (англ. Management
of resources);
плануванні виробничого процесу (англ.
Scheduling production processes);
диспетчеризації
виробництва
(англ.
Dispatching production orders);
здійсненні контролю за ходом виробництва (англ. Execution of production orders);
відборі та нагромадженні виробничих даних (англ. Collection of production data);
аналізі продуктивності виробництва
(англ. Production performance analysis);
відстеженні продукції (англ. Production
Track & Trace).
Під визначенням продукту розуміють
детальний опис послідовності дій (правил виробництва – англ. production rules),
виконання яких дає змогу отримати проРис. 2. Модель активності на третьому рівні функціональної ієрархії
дукт. Менеджмент визначенням продукту можна розглядати як частину управління його (англ. Key Performance Indicator) [14] чи інші показники.
циклом життя.
Подібні моделі активності можна розглядати і для
Управління ресурсами включає збір та нагромад- інших напрямів діяльності на рівні MOM – управління
ження, аналіз та обмін інформації про ресурси (пер- якістю, технічним обслуговуванням та запасами.
сонал, технологічне обладнання, матеріали, готова
продукція) та вироблення команд управління ними. Концепція комплексної автоматизації управління
Ця функція забезпечує контроль ресурсів у реально- виробничим підприємством
Стандарти ANSI/ISA 95 та ANSI/ISA 88, разом із їх
му часі і збереження детальної історії їх руху в процесі
XML-розширеннями – B2MML та BatchML, формують
виробництва.
Планування процесу виробництва полягає у визна- концептуальну основу, в рамках якої, застосовуючи
ченні послідовності робіт (часового графіка) відповід- сучасні комп’ютерні та інформаційно-комунікаційніно до вимог виробництва, сформованих на четвертому технології, можна вирішувати проблему автоматизації
рівні. Зазвичай для формування цих вимог використо- управління ГТС комплексно. Цей підхід, відомий як
вують такі системи планування ресурсів підприєм- TIA (англ. Totally Integrated Automation) [17], означає,
що задачі автоматизації різних рівнів управління,
ства, як ERP (англ. Enterprise resource planning).
Диспетчеризація передбачає керування потоками починаючи від окремих технологічних агрегатів, дільзавдань, замовлень, нарядів, команд тощо в реальному часі. ниць та цехів і закінчуючи органами управління
Їх метою є чітке дотримання графіка робіт, реагування на корпорацією, розглядаються як взаємопов’язані.
Виходячи із цього, система автоматизації підприємства
непередбачувані обставини, контроль затрат праці тощо.
Оскільки основні функції керування і контролю (корпорації) розглядається як цілісний програмнотехнологічних процесів реалізуються на другому технічний комплекс, який забезпечує автоматизацію
рівні, на якому діють системи класу PAS, то роль си- функцій управління по всій вертикалі – від рівня керуванстем c-MES у цій функціональній області може зво- ня технологічними процесами аж до управління бізнесдитися до інформування інших систем про хід про- процесами. Завдяки цьому природним чином досягається
неперервність інформаційних потоків у обох напрямках
цесу виробництва продукції.
Активність у шостій функціональній області цієї вертикалі, а також по горизонталях управління на
(Collection of production data) полягає у зборі, нагро- кожному рівні. За такого підходу інформація передається
мадженні та розповсюдженні даних моніторингу ходу у цифровій формі й автоматично перетворюється під час
технологічних процесів, параметрів фізичних про- переходу з одного рівня управління на інший відповідно
цесів, стану обладнання, матеріальних ресурсів тощо. до потреб користувачів цього рівня.
Подібний підхід розвиває, зокрема, фірма SIEMENS
У ході аналізу продуктивності виробництва (сьома
функціональна область) формуються такі індикатори [17]. Програмний продукт SIMATIC IT, який вона
продуктивності, як загальна продуктивність обладнан- пропонує, дає змогу реалізувати концепцію TIA згідно
ня OEE (англ. Overall equipment effectiveness) [13], KPI зі стандартом ISA-95.
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Висновки
Міжнародний стандарт ANSI/ISA 95 надає концептуальну основу для автоматизації оперативного управління
виробничою діяльністю підприємств. Він використовує
понятійний апарат, моделі та структури даних, запроваджені стандартом ANSI/ISA 88, який, за задумом його
авторів, був створений для періодичних (рецептурних)
виробництв. Застосування цих двох стандартів дає можливість вибудувати парадигму TIA комплексної автоматизації виробничого підприємства (корпорації). За цим
підходом проблему автоматизації управління виробничим підприємством варто розглядати як сукупність
взаємопов’язаних задач автоматизації управлінських
процесів на усіх рівнях управління – від автоматизованого контролю фізичних і технологічних процесів аж до
управління бізнес-процесами і бізнес-плануванням.
ГТС є специфічним класом виробничих систем. Її основний виробничий процес – це транспортування при-

родного газу від місць видобування до місць зберігання
та споживачів. Тож існуючу методологію MES неможливо формально перенести, користуючись досвідом та
практикою її застосування, до класичних виробничих
систем дискретного, серійного чи неперервного циклів.
Тому, щоб ефективно застосовувати MES у газотранспортній системі, необхідно зіставити структуру, визначальні процеси та функції управління ГТС з моделями,
які використовували під час розроблення стандартів
MES, і, за потреби, внести відповідні зміни до парадигми
MES. Це потребує детального аналізу усіх процесів, які
визначають функціонування ГТС, формалізації структури виробництва та управління, внутрішніх і зовнішніх матеріальних і фінансових потоків, інтелектуального
потенціалу. Такий аналіз можна здійснювати в рамках
моделей, які з різних боків відображають структуру виробничої системи, функції, які вона реалізує, та процеси,
що в ній протікають.
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Розглянуто поточний стан відкриття родовищ, структури їх запасів та проблеми, пов’язані з ефективним освоєнням дрібних та дуже дрібних родовищ газу. Охарактеризовано можливості та переваги використання сучасних технологій та виробництва і реалізації високоліквідних синтетичних вуглеводневих продуктів. Сформовано основні принципи
базових підходів ефективного планування освоєння запасів дрібних та дуже дрібних газових родовищ під час геологічного
вивчення з використанням сучасних інноваційних технологій.
Ключові слова: природний газ, родовище, запаси, промислове освоєння, поклад, фактори, GTL-технології, видобуток, переробка, інфраструктура, блочно-модульна установка, свердловина, ризики.
Рассмотрены текущее состояние открытия газовых месторождений, структуры их запасов и проблемы, связанные с
эффективным освоением мелких и очень мелких месторождений газа. Охарактеризованы возможности и преимущества
использования современных технологий и производства и реализации высоколиквидных синтетических углеводородных
продуктов. Сформированы основные принципы базовых подходов эффективного планирования освоения запасов мелких
и очень мелких газовых месторождений в ходе геологического изучения с использованием современных инновационных
технологий.
Ключевые слова: природный газ, месторождение, запасы, промышленное освоение, залежь, факторы, GTL-технологии, добыча, переработка, инфраструктура, блочно-модульная установка, скважина, риски.
Current status of the gas fields discovery, structure of their reserves, and problems related to effective development of small and
extra small gas fields have been considered. Potential and advantages of modern technologies as well as production and sales of readily
marketable synthetic hydrocarbon products have been characterized. Main principles of the basic approaches to effective planning of
small and extra small gas fields development within the geological survey with the use of modern innovative technologies have been
formed.
Key words: natural gas, field, reserves, industrial development, reservoir, factors, GTL-technology, production, processing,
infrastructure, packaged plant, well, risks.

В Україні існує проблема прискореного введення в
розробку нових газових родовищ. Вона визначається
економічною доцільністю промислового освоєння відкритих запасів природного газу.
На сьогодні відкрито 382 родовища природного
газу, 245 із яких перебуває у промисловій розробці. Необхідно відзначити, що 339 родовищ належать до дрібних та дуже дрібних за величиною балансових запасів
природного газу, із яких 238 – дуже дрібні [1] (рис. 1).
Основною компанією, яка забезпечує вітчизняний
ринок природним газом власного видобутку, залиша-

ється ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (рис. 2). Крім
того, товариство забезпечує 76 % приросту запасів вуглеводнів у структурі підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
На сьогодні в Україні відкриваються дрібні та
дуже дрібні газові родовища, що пов’язано з відсутністю великих перспективних об’єктів. Винятком є відкриття Кобзівського газоконденсатного
родовища у 2003 році. Кількість дуже дрібних газових родовищ невпинно зростає. Так, 18 із 38 нових родовищ, відкритих у період 1998–2013 рр., ха-
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Рис.1. Розподіл родовищ газу за величиною балансових запасів

Рис. 2. Динаміка видобутку газу в Україні

рактеризуються початковими запасами, меншими
за 200 млн м3 газу.
Основні нафтогазопромислові регіони (Східний
та Західний) достатньо добре вивчені, відкрито велику кількість родовищ, і геологорозвідувальні роботи
проводяться у складних геологічних зонах. Геологічна
будова нових родовищ характеризується складними
структурно-тектонічними та літолого-стратиграфічними умовами розвитку пасток, невеликими товщинами продуктивних пластів у поєднанні з їх мозаїчним
латеральним розповсюдженням. Як наслідок, виникає
складність прогнозування розповсюдження колекторів
на об’єктах, пов’язаних із соляною тектонікою, пастками неструктурного типу (палеорусла, стратиграфічні
неузгодження), ущільненням пластів-колекторів, що,
відповідно, призводить до зниження успішності пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння
свердловин.
Блокова будова родовищ та перспективних об’єктів
потребує проведення пошуково-розвідувальних робіт
у кожному блоці і, як наслідок, великих капіталовкла-

день на їх підготовку до промислового освоєння. Невеликі товщини та
погіршені колекторські властивості
продуктивних пластів, за умов використання вертикальних видобувних свердловин, забезпечують низьку продуктивність та невисокі річні
темпи відборів і коефіцієнтів вилучення газу.
Техніко-технологічні фактори тісно пов’язані з геологічними. Спорудження свердловин потребує збільшення витрат через складні умови
проводки та підвищення їх металоємкості через складність конструкції.
З метою збільшення початкових та
поточних рівнів видобутку необхідно впроваджувати додаткові заходи
щодо стимулювання продуктивності
розкритих газонасичених пластів із
використанням дорогого обладнання
та технологій. Відкриття газових родовищ та покладів із низькими робочими тисками потребує використання додаткового технологічного устаткування для забезпечення ефективних режимів експлуатації основної
газовидобувної та газотранспортної
інфраструктури.
Важливими факторами під час
промислового освоєння дрібних та
дуже дрібних за запасами родовищ
також є організаційні та логістичні, які визначають
темпи геологічного вивчення, розбурювання та облаштування родовищ. Адже особливо актуальні вони для
умов, у яких нові об’єкти знаходяться у складних орографічних та густонаселених районах, де буріння й облаштування нової свердловини пов’язане з додатковими витратами (похило-скероване буріння, збільшення
довжини стовбура, посилені природоохоронні заходи
тощо).
Зазначені фактори мають визначальний вплив на
формування собівартості видобутого газу та інші техніко-економічні показники розробки родовищ, передусім із дрібними та дуже дрібними запасами газу, освоєння яких є інвестиційно малопривабливим. Ситуація
ускладнюється через негнучку регуляторну політику
держави з ціноутворення реалізації газу, а також відсутність реального стимулювання власного видобутку,
особливо природного газу.
Наростаючі проблеми стимулюють пошук шляхів та
напрямів мінімізації витрат. Зокрема, перспективними
напрямами освоєння невеликих родовищ є переробка
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Рис. 3. Схема виробництва продукції
з природного газу [2]

Рис. 4. Розподіл видобутку з родовищ природного газу

та утилізація низьконапірного природного та нафтового газу, газу вивітрювання, нетрадиційних вуглеводнів
(біогаз, сімгаз, газ сланцевих порід та метан вугільних
пластів) за рахунок використання інноваційних технологій. Щодо прискореного та ефективного освоєння
нових газових родовищ, насамперед із дрібними запасами, то тут може бути перехід на принципово нові
технологічні схеми збору та підготовки газу без використання газотранспортної системи, а саме: широке
застосування блочно-модульних установок переробки
газу на синтетичні продукти чи мобільних компримувальних систем для стиснення газу.
В умовах відкриття дрібних та дуже дрібних родовищ газу важливо прискорено видобувати та реалізувати продукцію з пошукових і розвідувальних свердловин, починаючи з етапу випробувань і досліджень,
тим самим покращуючи комерційні показники.
Одним із напрямів вирішення окреслених проблем
є впровадження принципово нових технологічних,

управлінських та маркетингових підходів.
Вони повинні включати зміну концептуальних засад і акцент на інтенсивне видобування наявних запасів газу за рахунок інноваційних технологій на всіх етапах освоєння.
Застосування сучасних блочно-модульних установок переробки газу сприяє зниженню капітальних витрат через можливість
їх багаторазового використання на інших
об’єктах із інфраструктурними проблемами.
Сьогодні велика кількість компаній
використовує технології стиснення газу
(Compressed Natural Gas – СNG) та переробки в рідкі палива (Gas-To-Liquids – GTL).
Реалізація СNG-технологій потребує наявності розвиненої мережі автомобільних
доріг та споживання великих об’ємів газу
автомобілями, що використовують стиснений метан як моторне паливо. На відміну від
СNG, GTL-технології – практично автономний, технологічний, високорентабельний процес, який реалізується у районах
проведення геологорозвідувальних робіт за відсутності нафтогазовидобувної
інфраструктури.
На сьогодні GTL-технології із багатотоннажного перейшли на міні- та мікротоннажні виробництва за рахунок використання нових суперактивних каталізаторів, інноваційного блочно-модульного
обладнання і устаткування, що дало можливість зменшити їх енергозатратність та
капіталоємкість. GTL-технології забезпечують повну автономність, отримання
великого спектра продуктів переробки газу – від метанолу до складних синтетичних сполук, а також мінімізують викиди парникових газів (рис. 3). GTL-технології мають багато переваг над іншими, адже під
час їх застосування не передбачено малоефективного
спалювання газу.
Додатковим позитивним ефектом від використання GTL-технологій для вітчизняної економіки є зменшення імпорту нафтопродуктів за рахунок виробництва високоякісних синтетичних палив, а також
постачання для підприємств хімічної промисловості
цінної сировини.
Інтенсивний розвиток нанотехнологій та можливість використання нових високоміцних матеріалів
сприяють мінімізації розмірів обладнання та пристроїв. Завдяки таким можливостям великогабаритні установки, реактори та інше обладнання зменшуються до незначних розмірів, що забезпечує їх вільне
масштабування для мінімальних обсягів малотон-
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зерне його споживання населенням
та місцевими невеликими підприємствами. Чергування форсованих
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ці низькотемпературної сепарації
нажної переробки. Крім того, існує можливість ви- для переробки низьконапірного газу з групи малодекористання різних видів сировини без зменшення їх бітних свердловин із низькими робочими тисками або
рентабельності. Інтенсивний перехід на блочно-мо- забезпечення постійних відборів за умов сезонного та/
дульні установки сприяв отриманню якісно нових або обмеженого постачання газу споживачам;
технологічних характеристик і розвитку нових нана установках підготовки та переробки або газопепрямів їх застосування, зокрема переробки біогазів, реробних заводах для утилізації газу вивітрювання,
газифікації вугілля тощо.
факельного та димових газів.
Можливість використання блочно-модульних
Окрім того, залежно від отриманого товарного проустановок GTL-технологій та отримання широкого дукту можлива модифікація блочно-модульних устаноспектра продукції дає змогу комплексно підходити до вок для досягнення максимального економічного ефекту
вирішення проблеми ефективного освоєння дрібних від їх використання. Так, наприклад, для забезпечення
та дуже дрібних газових родовищ, незалежно від на- потреб у метанолі як інгібіторі гідратоутворення в проявної інфраструктури нафтогазовидобувного району. цесах підготовки газу існує можливість переробки газу
Необхідно зазначити, що підвищення комерційної в метанол. Надлишки виробленого метанолу можна виефективності реалізації таких проектів можливе зав- користовувати на сусідніх об’єктах або переробляти на
дяки залученню «зелених інвестицій», зокрема прода- установках, де встановлені блоки синтезу рідких палив
жу квот на викиди парникових газів індустріальним (бензин, дизельне паливо та ін.). За рахунок використанкраїнам, наприклад США, Японії чи ЄС.
ня надлишків теплової та електроенергії зменшуються
Проводячи порівняння техніко-економічної ефек- потреба в них, а також видатки за викиди парникових гативності використання традиційних систем збору зів, тим самим покращуючи економічні показники всього
та газопостачання, а також блочно-модульних GTL- виробництва.
технологій, можемо відзначити велику кількість переНа об’єктах, де газовидобувна інфраструктура відваг останніх (див. табл.).
сутня, доцільно розглядати варіанти виробництва
Видобутий газ під час пробної експлуатації пошу- товарної продукції у вигляді дизельного палива з покових і розвідувальних свердловин та дослідно-про- дальшим його транспортуванням до споживачів автомислової розробки (ДПР) покладів в основному реа- цистернами. Переваги виробництва дизельного палилізується місцевим споживачам. Невеликі об’єми та ва, на відміну від бензину, очевидні, а саме: одна цінова
нерівномірне споживання газу призводять до значних категорія, нижчий клас займання речовини; менш летсезонних коливань рівнів видобутку. Найменші від- кий і менш токсичний; не потребує спеціальних резербори газу спостерігаються у літній період через мі- вуарів для зберігання.
Таблиця

Порівняння основних якісних характеристик

ISSN 2409-7500. Нафтогазова галузь України. 2015. №1

41
НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Реалізація базових підходів забезпечується у багаторівневих алгоритмах,
починаючи з підготовки перспективного об’єкта до геологічного вивчення
нафтогазоносних надр. Обов’язковою
умовою алгоритмів реалізації інвестиційних проектів є покрокова оцінка
ризиків, які мають вплив на комерційну привабливість проекту. Наприклад,
на початковому етапі геологічного вивчення нафтогазоносних ділянок алгоритм повинен включати і враховувати
такі дані та фактори:
геолого-геофізичну підготовку
ділянки нафтогазоносних надр:
•
геолого-геофізичні дослідження,
Рис. 5. Принципова схема алгоритму вибору технологій збору та переробки природного газу [4]
виявлення та підготовку до глибокого
буріння перспективних нафтогазоносних об’єктів;
На сьогодні, використовуючи GTL-технології за
умов введення в експлуатацію свердловин із початко- • ймовірнісну оцінку ресурсів вуглеводнів і ризиків
відкриття нового родовища;
вими дебітами 3,75–10 тис. м3/добу [3] та обсягів ви• прогнозування продуктивності свердловин, техно3
добутку на рівні 1,37–3,7 млн м газу на рік, можна дологічних показників розробки покладу (динаміку
сягти виробництва 1,1–1,8 тис. т синтетичного палива.
річних видобутків, пластового та гирлових тисків,
У загальному балансі України річний видобуток
обводнення);
із дуже дрібних родовищ становить 1,9 млрд м3 газу • характеристику інфраструктури:
(9,4 %) [1]. Ці родовища загалом знаходяться у Схід- • наявність установок підготовки газу для подальному та Західному регіонах як за об’ємами запасів, так
шого транспортування;
і рівнями видобутків (див. рис. 1 та 4). Так, наприклад, • для магістрального транспортування (об’єми, відстань, тиски);
сумарний видобуток природного газу з дуже дрібних
родовищ у балансі ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» • для місцевого газопостачання (об’єми, віддаль);
становить 0,5–1 % на рік, а це 75–150 млн м3. Переробка • забезпеченість малого бізнесу енергоносіями
(електроенергією, теплом тощо);
цих обсягів газу забезпечить виробництво 45–90 тис. т
синтетичних рідких палив без відчутних змін у балансі
формування системи обмежень (ризики):
товариства, але в фінансовому аспекті зміни будуть іс- • геологічні;
• технічні;
тотні, дохід сягне 500–1200 млн грн.
Основою ефективного планування та освоєння за- • соціальні;
пасів і ресурсів природного газу є базові підходи та • екологічні;
алгоритми повного циклу інвестиційного проектуван- • економічні тощо;
ня, що забезпечують вибір та запровадження компформування дерева (пакету) технологій викорилексних технологічних рішень на основі інновацій- стання продукції:
них технологій збору, переробки та сучасних світових • постачання у магістральний трубопровід;
• постачання для місцевих споживачів;
стандартів, а саме:
• швидке комерційне видобування газу з родовища • вироблення електроенергії та тепла на міні-ТЕЦ;
• скраплення газу;
та пошукових і розвідувальних свердловин;
• повна утилізація видобутого газу під час пробної ек- • стиснення газу та організацію автогазонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС);
сплуатації свердловин та ДПР покладів нафти і газу;
• використання сучасних інноваційних технологій, • переробку на рідкі енергоносії
(GTL, метанол та ін.).
блочно-модульних установок та мобільного транспортування видобутої/переробленої продукції;
• стимулювання місцевого малого та середнього бізнесу за рахунок доступу до альтернативних джерел Програма геологічного вивчення та
промислового освоєння вуглеводневих ресурсів
енергії в районі геологорозвідувальних робіт;
• альтернатива капіталоємній газовидобувній ін- та оцінка комерційних ризиків
За умов мінімальних комерційних та інших ризифраструктурі (установки збору, компресорні станції, газопроводи).
ків, позитивних техніко-економічних показників реISSN 2409-7500. Нафтогазова галузь України. 2015. №1
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алізації інвестиційного проекту здійснюється перехід
до наступної фази та алгоритму, що включає додаткові
елементи, а саме:
буріння пошукової/розвідувальної свердловини:
• визначення продуктивних інтервалів за результатами ГДС;
• випробування пластів у відкритому та обсадженому стовбурі;
• визначення пластових тисків;
• оцінку колекторських властивостей та продуктивних характеристик свердловини;
попередню оцінку запасів та ресурсів вуглеводнів
на основі сучасних технологій моделювання геологічного та гідродинамічного середовища;
аналіз та уточнене прогнозування динаміки технологічних показників та енергетичних режимів роботи покладу;
обґрунтування найбільш вірогідного сценарію реалізації інвестиційного проекту, у тому числі ринку
збуту продукції;
техніко-економічну оцінку інвестиційного проекту з уточненою оцінкою та аналізом усіх ризиків;
проектування і початок комерційного видобування у період геологічного вивчення перспективного
об’єкта.
У межах окресленого алгоритму освоєння перспективного газового об’єкта залежно від отриманих геолого-промислових показників аналізують повний перелік технологічних процесів, які можуть забезпечити
комерційний видобуток газу та рентабельність інвестиційного проекту (рис. 5).
Під час формування напрямів ефективного використання природного газу необхідно розглядати різні
сценарії та технології, але пріоритети доцільно встановлювати для технологічних процесів, які передбачають повну автономність, зокрема CNG, GTL.
На сьогодні постачання природного газу споживачеві загалом здійснюється через мережу газопроводів,
але через освоєння дрібних і дуже дрібних запасів газу
традиційні технології малоефективні та нерентабельні.
Найбільш часто як альтернативу трубопровідному
використовують такі технологічні напрями, а саме:
• виробництво електроенергії GTW (Gas-To-Wire);
• стиснення (компримування) метану для малопотужних АГНКС;
• технологію виробництва рідких палив – GTL.
Висновок
Отже, освоєння дуже дрібних родовищ газу
може бути економічно привабливим тільки за умови мінімізації витрат на створення газовидобувної
та транспортної інфраструктури або переробки
сировини безпосередньо на родовищі. Основним
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негативним фактором для компаній державної
форми власності є низькі (регульовані) ціни реалізації газу, що призводить до великих строків
окупності і низької рентабельності проекту, а також сповільнених темпів промислового освоєння
газових родовищ.
Ураховуючи нові тенденції в освоєнні малорентабельних вуглеводневих ресурсів, зокрема нетрадиційних, із використанням інноваційних технологій забезпечується їх висока ліквідність та прибутковість.
Використовуючи комплексні новітні технологічні рішення і зарубіжний досвід, вітчизняні нафтогазовидобувні компанії мають змогу розпочати новий етап
ефективного освоєння малорентабельних газових
родовищ. Крім того, перехід на використання блочно-модульного обладнання в системах збору, підготовки та переробки газу значно підвищить комерційні показники.
Запровадження інноваційних технологій, зокрема
GTL-технологій, сприятиме прискореному введенню
в експлуатацію пошукових і розвідувальних газових
свердловин, отриманню комерційного видобутку газу
і ефективному його використанню. Додатковим позитивним фактором для вітчизняних державних підприємств буде можливість:
• самостійного рефінансування геологорозвідувальних робіт за рахунок збільшення грошових потоків
і прибутку від реалізації синтетичних нафтопродуктів;
• зменшення капіталовкладень у спорудження нових
об’єктів газотранспортної інфраструктури, пов’язаної з організацією видобування газу на нових
дрібних і дуже дрібних родовищах;
• енергозбереження та зменшення негативного
впливу на довкілля.
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Протягом тривалого часу Туркменістан був для нашої країни одним із основних експортерів газу і в майбутньому після значної перерви може знову відновити
постачання енергоносіїв.
Доречно нагадати, що українські фахівці зробили великий внесок у створення нафтогазового комплексу цієї
багатої на вуглеводневу сировину країни. Наше співробітництво в галузі сягає початку минулого століття. Ще
1909 р. Кук, управитель нафтопромислом братів Нобель
на острові Челекен, поінформував промисловців про свою
розмову з професором Львівського університету Р. Зубером, одним із визнаних тоді в Європі авторитетів із нафтової геології, стосовно раціональності проведення тут
глибокого буріння на нафту. Р. Зубер тоді за високу винагороду приїжджав як експерт для перевірки та доповнення
відомостей з геології Челекена, зібраних галицькими геологами, що в різний час відвідали острів. Учений прийшов
до висновку, що для вирішення питання про доцільність
глибокого буріння наявного матеріалу недостатньо, проте
вказав на перспективність для Туркменістану прикладу Галичини, а особливо Грозного, де під потужною світою червоних мергелів того ж походження, що й на Челекені, була
знайдена нафта у великій кількості*.
У післявоєнний період потужну кадрову допомогу у
розвиткові нафтової та газової промисловості Туркменістану надали висококваліфіковані українські фахівці. Зокрема, з початком першої післявоєнної п’ятирічки
українець М.І. Лобода – випускник Грозненського нафтового інституту (до війни керував трестом «Хадиженнафта» на Кубані, а під час війни був головним інженером
об’єднання «Молотовнафта») очолив на провідному тоді
в республіці родовищі Небітдаг нафтопромисел, згодом
реорганізований у нафтовидобувний трест «Небітдагнафта» (із 1955 року – однойменне НПУ) і в 1960–1965 рр. –
нафтопромислове управління на найбільшому в Середній Азії родовищі Котуртепе. Керівником тресту «Туркменнатогазрозвідка», згодом начальником НПУ «Челекеннафта», а пізніше заступником начальника з буріння
об’єднання «Туркменнафта» був А.М. Дорошевський.
Упродовж 1958–1962 р. начальником виробничо-технічного відділу з видобування нафти в цьому ж об’єднанні
працював Р.Ю. Садовський, який до цього очолював контору повторних методів тресту «Кумдагнафта». Головним
інженером цього об’єднання в 1977–1986 рр., а 1986–
1989 р. начальником (згодом – генеральним директором)
об’єднання «Туркменгазпром» був П.Й. Полюбай, що до
того успішно працював в Татарстані. Начальниками відділів об’єднання «Туркменнафта» у різний час були українці К.К. Бабенко (геологічного; заступником головного
геолога), Ю.М. Шульга (буріння) та В.В. Іллінчик (КВП
та автоматизації виробництва). Головним економістом –
заступником начальника Туркменгазпрому в 90-і роки
минулого століття був українець С.Г. Ісіченко. Серед про-

Внесок українських фахівців
у створення нафтогазової
промисловості Туркменістану
відних геологів галузі варто згадати також І.М. Аліфана –
головного геолога трестів «Туркменнафтогазрозвідка» і
«Туркменбурнафта», а також М.О. Михніва – головного
геолога НПУ «Леніннафта».
Вихідці з України очолювали і провідні будівельні організації, зокрема Б.Г. Котляревський був керуючим трестом «Туркменгазбуд», С.П. Кіндрат – керуючим трестом
«Наїпгазбуд», що облаштовував велике Ачацьке, а згодом
унікальні газові родовища Шатлик та Давлетабад (пізніше він очолював «Укргазбуд» та «Закордонгазбуд»).
Багато українських фахівців, що працювали в Туркменістані, були випускниками Дрогобицького нафтового технікуму та Львівського політехнічного університету, а згодом Івано-Франківського інституту нафти
і газу. Дехто закінчував Дніпропетровський гірничий,
Азербайджанський індустріальний, Московський нафтохімічної та нафтової промисловості, Грозненський
нафтовий та Туркменський технічний інститути, Краснодарський та Небітдазький нафтові технікуми. Вони
працювали в усіх галузях нафтогазового комплексу – від
геологорозвідки до нафтопереробки.
У сфері нафтогазовидобування, в системі НПУ «Небітдагнафта», крім згаданих фахівців, у 50-тих роках
минулого століття працювали: у геологічному відділі старшим геологом (а з 1964 р. головним геологом)
Р.В. Абакумова, геологами відділу Г.В. Михальченко і
Т.Т. Носкова, начальником ремонтно-монтажного цеху
Я.М. Мельник, старшим інженером цеху КВП Ю.С. Цісик, майстрами з видобування нафти І.І. Кіц та Б.П. Савків (згодом старшим механіком промислу), помічником
майстра Ю.Г. Філяс, майстрами з капремонту свердловин М.Р. Затворницький і В.Г. Качерін. За їх активної
участі здійснювалася експлуатація родовиша Небітдаг
та, зокрема, освоєння його західної частини, а згодом,
із 1964 р., родовища Барса–Кельмез, другого за запасами в республіці. Допомогу в освоєнні процесу НТС на
родовищі Барса–Кельмез надавав відряджений Міннафтопромом старший інженер Глинсько-Розбишівського
нафтопромислу Полтавського НПУ Є.А. Грушко.
У системі НПУ «Кумдагнафта» у 1950-тих роках під
безпосереднім керівництвом випускників Дрогобицького нафтового технікуму Р.Ю. Садовського (начальник) та М.О. Михніва (старший геолог) упроваджено
комбіновану систему підтримання пластового тиску
шляхом нагнітання води в периферійну та газу в присклепінну зони пластів – один із класичних зразків реалізації процесу в колишньому СРСР. На цьому ж підприємстві працювали старшими геологами промислу
№ 2 В.С. Гикало і цеху капремонту І.С. Василинин,
начальником геолого-технічного бюро – заступником
головного геолога Н.О. Гикало, старшим механіком
промислу № 1 С.П. Осідач, начальником цеху КВП
Ю.С. Цісик.

* Нефть Туркменистана // Гл. ред. В.Т. Лавриненко. – Ашхабад: Изд–во Туркменистан, 1979. – 120 с.
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У НПУ «Челекеннафта» у цей же час на промислі
працювали випускники ЛПІ М.І. Пономаренко (старший геолог), Ф.Й. Гоцій (інженер із експлуатації),
які забезпечували експлуатацію родовищ Дагаджик,
Алігул та Західний Челекен, а згодом на його продов-
женні – Челекен-море.
В організованому 1950 р. найбільшому нафтогазовому родовищі Котуртепе працювали Б.П. Савків
(старший інженер та водночас в.о. начальника виробничо-технічного відділу НПУ), В.Д. Потапов (старший геолог), В.А. Болюрко (механік газової дільниці),
В.І. Слободенюк (головний механік НПУ).
На першому введеному в республіці великому
Ачацькому газовому родовищі працювали і наші співвітчизники, зокрема випускники ІФТУНГу І.Г. Маланюк (головний технолог «Ачакгазвидобування»),
В.І. Кириняченко.
Серед відомих буровиків треба передусім відзначити: головного інженера тресту «Туркменнафтогазрозвідка» В.Р. Шевченка; головних інженерів
контори буріння № 4 тресту «Туркменбурнафта»
Р.М. Сеніва (1956–1957), а згодом В.С. Костика; директора тампонажної контори І.П. Дорошенка; старших
інженерів контори А.О. Турка, С.І. Гребенюка; начальника цеху О.П. Краснолуцького; інженера дільниці
М.Ф. Дмитріва; бурового майстра М.Г. Солов’я та ін.
Головними геологами контор буріння № 1 і № 3 тресту
«Туркменбурнафта» в середині 50-х років минулого
століття були І.М. Ксьонз та М.О. Балицький, а контори буріння НПУ «Челекеннафта» – Є.Ю. Садовський.
Усі керівні посади контори буріння № 4 тресту «Туркменнафтогазрозвідка», що відкрила унікальне газоконденсатне родовище Шатлик, велике Байрам-Алі
та інші (директор Ю.М. Шульга, головний інженер
В.П. Волосюк та головний геолог Я.А. Пилип) обіймали випускники Львівської політехніки. Випускником
цього ж вишу був І.М. Кондзірський, який там же працював геологом.
Із спеціалістів планування та організації праці начальником Нормативно-дослідної станції об’єднання «Туркменбурнафта» працював Є.Ф. Шемчишин,
начальниками відділів контор буріння – І.В. Галян та
М.Г. Мриглоцький.
Приємно відзначити, що серед відкривачів нафтових
родовищ Західний Небітдаг, Кумдаг, Західний Челекен,
відзначених Державною премією СРСР, були геологиукраїнці І.М. Аліфан та К.К. Бабенко; Ленінською премією за відкриття унікального нафтогазового родовища
Котуртепе відзначені А.І. Смолко та К.К. Бабенко.
Вихідці з України, зокрема з евакуйованого з Одеси
в роки війни нафтопереробного заводу, працювали на
Красноводському нафтопереробному заводі. Наприклад, цех, на якому вперше в СРСР освоєно випуск сульфанолу, очолював одесит К. Назаренко.
Низка вихідців із України працювали в науково-дослідних інститутах Туркменістану. Зокрема, в
Туркменському філіалі Всесоюзного науково-дослідного нафтового інституту відомими науковцями у
царині розробки родовищ зарекомендували себе І.Й.
ISSN 2409-7500. Нафтогазова галузь України. 2015. №1

Ляльович, Г.Ф. Гелетій, В.А. Скрипник, В.П. Бобелюк,
Є.М. Нанівський, з геології – Г.М. Лисяний, В.В. Колодій, В.І. Семків, В.А. Іванишин та інші, нафтохімії –
П.Г. Олексин та інші. Зокрема, І.Й. Ляльович, очолюючи відділ промислових досліджень, у співдружності
з провідними науковцями ВНДІ газу уперше в СРСР
провів газоконденсатні промислові дослідження на
родовищі Кизилкум, а також сприяв становленню таких учених, як доктор технічних наук Є.М. Нанівський,
кандидати технічних наук О.Б. Качалов та Б.С. Шнейдер. За науковими рекомендаціями вихованця Чернівецького університету А.Т. Леваднюка, що працював
провідним науковцем Інституту пустинь Туркменської
академії наук, запроектовано будівництво в умовах
каракумських пісків дороги від Джебела до родовища
Котуртепе. Заступником керуючого трестом «Туркментехпостачнафта» працював М.П. Северин.
Більшість вищезгаданих фахівців повернулися в
Україну, здобутий у туркменських умовах досвід сприяв подальшому їх кар’єрному зростанню в Україні та
за її межами. Зокрема, Р.М. Сенів став генеральним
директором об’єднання «Чорноморнафтогаз», Р.Ю. Садовський – керуючим трестом «Полтавабурнафтогаз»,
С.П. Кіндрат – спершу начальником Укрнафтогазбуду,
а згодом Закордонгазбуду, І.Г. Маланюк – директором
ВНІПІТРАНСГАЗу, С.І. Гребенюк – начальником Полтавського УБР, О.Г. Краснолуцький – начальником Полтавського тампонажного управління Укрнафти, М.Г. Соловей – головним інженером Гадяцької контори буріння,
Г.Ф. Гелетій – головним геологом НГВУ «Бориславнафта». Досягли значних наукових вершин кандидати
наук Ю.Г. Філяс, Я.А. Пилип, Г.М. Лисяний, А.О. Турко; доктор геолого-мінералогічних наук, заступник
директора Інституту геології корисних копалин АНУ
В.В. Колодій, доктор технічних наук, заступник директора ТюменНДПІгаз Є.М. Нанівський, доктор геологічних наук В.А. Іванишин, директор інституту «МАСМА», кандидат технічних наук А.Д. Мартинюк та інші.
Інженерно-технічний потенціал Охтирського нафтопромислового управління, що згодом стало провідним
видобувним підприємством Укрнафти, було значною
мірою сформовано завдяки українцям, що працювали у
туркменській нафтовій промисловості: М.О. Михнів
став начальником геологічного відділу НПУ; Ю.К. Дорофеєв – начальником відділу організації праці та зарплати; Б.П. Савків – завідувачем Качанівського нафтопромислу, а В.Д. Потапов, його наступник, пізніше призначений заступником начальника Центральної інжерно-технологічної служби Охтирського НПУ тощо.
Яскравою сторінкою науково-технічного та виробничого співробітництва з республікою Туркменістан є
знакова участь українських інститутів та будівельних
організацій у проектуванні та спорудженні нових об’єктів газотранспортної сфери та інфраструктури в останні
два десятиріччя. Вищезазначені досягнення українських
фахівців вселяють надію, що в майбутньому, за умови
нашого цілеспрямованого співробітництва, Туркме
ністан знову стане альтернативним джерелом постачання газу в Україну.
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НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Про нові нормативні акти та документи
(НПД) нафтогазового компл ексу
Позначення
та назва
НПД

№ ГОС-НД-4-2014

Реквізити наказу
про затвердження
НПД
1

2

Розробник
НПД
3

Розповсюджувач легітимної копії НПД
4

Примітка
5

ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ
СОУ 09.1-20077720-020:2014
Водоспоживання та водовідведення при
бурінні свердловин, видобуванні нафти і
газу. Правила розроблення норм
і нормативів

Наказ
Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України»
від 08.08.2014 № 205

ДП «Науканафтогаз»

Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз
України»

СОУ 09.1-20077720-062:2014
Свердловини на газ і нафту.
Розроблення нових та удосконалення
існуючих технологій підвищення
продуктивності пласта. Правила

Наказ Національної
акціонерної компанії
«Нафтогаз України»
від 08.08.2014 № 204

ДП «Науканафтогаз»

Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз
України»

СОУ 09.1-00135390-157:2014 Розвідка
та розробка нафтогазових родовищ.
Позначення умовні у картографічних
матеріалах

Наказ
ПАТ «Укрнафта»
від 22.08.2014 № 247

НДПІ
ПАТ «Укрнафта»

НДПІ
ПАТ
«Укрнафта»

СОУ 09.1-00135390-158:2014
Нафтова і газова промисловість. Проведення ізоляційно-ліквідаційних робіт у
свердловинах з аномально-низьким пластовим тиском НГВУ «Надвірнанафтогаз»

Наказ
ПАТ «Укрнафта»
від 25.06.2014 № 159

НДПІ ПАТ
«Укрнафта»

Наказ ПАТ «Укргазвидобування»

УкрНДІгаз – філія ПАТ
ПАТ «Укргазви«Укргазвидобудобування»
вання»

СОУ 09.1-30019775-213:2013
Заходи з капітального ремонту блоку сепараторів ГБ-23. Загальні технічні умови

від 05.05.2014 № 149

На заміну
СОУ 11.220077720020:2007

ПАТ
«Укрнафта»

СОУ 09.1-30019775-220:2013
Видобування та підготовка вуглеводнів.
Порядок приймання від постачальників, Наказ ПАТ
перевезення, зберігання, обліку, оприбут- «Укргазвидобування»
ковування та використання метанолу на від 18.04.2014 № 125
виробничих об’єктах ПАТ «Укргазвидобування». Методичні положення

ПАТ
УкрНДІгаз – філія «УкргазПАТ «Укргазвивидобування»
добування»

СОУ 09.1-30019775-229:2013
Свердловини на нафту і газ.
Ліквідація заколонних перетоків пластових вод з використанням герметизуючих
цементних розчинів

Наказ ПАТ «Укргазвидобування»від
05.05.2014 № 148

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ «Укргазвидобування»
добування»

СОУ 09.1-30019775-231:2014
Газ горючий природний. Вимоги щодо
відбирання проб

Наказ ПАТ «Укргазвидобування»
від 09.10.2014 № 322

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ «Укргазвидобування»
добування»
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Позначення
та назва
НПД

Реквізити наказу
про затвердження
НПД
1

СОУ 09.1-30019775-232:2014
Положення по технічній експлуатації
газорозподільчих станцій ПАТ «Укргазвидобування»

2

Розробник
НПД
3

Розповсюджувач легітимної копії НПД
4

Наказ ПАТ «Укргазвидобування»
від 25.11.2014 № 370

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ «Укргаздобування»
видобування»

СОУ 09.1-30019775-233:2014
Свердловини на нафту і газ. Визначення
Наказ ПАТ «Укргазкоефіцієнтів газонасиченості і вилучення видобування»
газу на зразках порід-колекторів. Порявід 25.11.2014 № 370
док проведення

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ «Укргаздобування»
видобування»

СОУ 09.1-30019775-234:2014
Резервуари та технологічні ємності. Порядок градуювання

Наказ ПАТ «Укргазвидобування»
від 28.11.2014 № 376

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ «Укргаздобування»
видобування»

СОУ 09.1-30019775-235:2014
Наказ ПАТ «УкргазСвердловини на нафту і газ. Гідравлічний видобування»
розрив пласта. Технологія проведення
від 26.12.2014 № 420

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ «Укргаздобування»
видобування»

СОУ 09.1-30019775-236:2014
Експлуатація, ревізія та ремонт
запобіжних пружинних клапанів

Наказ ПАТ
«Укргазвидобування»
від 26.12.2014 № 418

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ «Укргаздобування»
видобування»

СОУ 09.1-30019775-237:2014
Загальні положення по організації
технічного обслуговування та ремонту
металоконструкцій бурових вишок та
основ бурових установок і установок
капітального ремонту свердловин

Наказ ПАТ «Укргазвидобування»
від 26.12.2014 № 418

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ «Укргаз-ви- добування»
добування»

СОУ 09.1-30019775-238:2014
Свердловини на нафту і газ. Порядок
експлуатації, зберігання, транспортування, відбракування й списання колонних
головок

Наказ ПАТ
«Укргазвидобування»
від 26.12.2014 № 421

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ “Укргаздобування»
видобування”

СОУ 09.1-30019775-239:2014
Свердловини на нафту і газ. Порядок
експлуатації, зберігання, транспортування, відбракування й списання
фонтанних арматур

Наказ ПАТ «Укргазвидобування»
від 26.12.2014 № 422

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ «Укргазвидобування»
добування»

СОУ 11.2-30019775-030:2013
Свердловини на нафту. Розрахунок обсадних колон (перевидання із змінами)

Наказ ПАТ «Укргазвидобування»
від 19.02.2014 № 47

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ «Укргазвидобування»
добування»

ТУ У 26.5-30019775-041:2014
Лубрикатори для глибинних
досліджень свердловин

Наказ ПАТ «Укргазвидобування»
від 26.12.2014 № 419

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ «Укргаздобування»
видобування»

ТУ У 24.2-30019775-042:2014
Фітинги приварні та фланцеві
трубопроводів високого тиску

Наказ ПАТ «Укргазвидобування»
від 26.12.2014 № 419

УкрНДІгаз – філія ПАТ «УкргазвиПАТ «Укргаздобування»
видобування»

ТУ У 28.9-00135390-010:2014
Пристосування для заміни засувки без
глушіння свердловин. Технічні умови

Наказ
ПАТ «Укрнафта»
від 17.11.2014 № 646

УкрНДІгаз –
філія ПАТ «Укргазвидобування»
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Позначення
та назва
НПД

Реквізити наказу
про затвердження
НПД
1

2

Розповсюджувач легітимної копії НПД

Розробник
НПД

4

3

ТУ У 28.9-00135390-011:2014
Струбцина гідравлічна. Технічні умови

Наказ
ПАТ «Укрнафта»
від 17.11.2014 № 646

Полтавська воєні- НДПІ
зована частина
ПАТ «Укрнафта»
(ПВЧ)

ТУ У 28.9-00135390-012:2014
Пристрій для заміни засувок комбінованим способом. Технічні умови

Наказ
ПАТ «Укрнафта»
від 17.11.2014 № 646

Полтавська воєні- НДПІ
зована частина
ПАТ «Укрнафта»
(ПВЧ)

ТУ У 28.9-00135390-013:2014
Наказ
Пристрій для наведення засувки на
«Укрнафта»
фланець перевідний фонтанної арматури. ПАТ
від
17.11.2014
№ 646
Технічні умови

Полтавська воєні- НДПІ
зована частина
ПАТ «Укрнафта»
(ПВЧ)

ТУ У 33.1-30019775-040:2014
Капітальний ремонт шиберних засувок
високого тиску

УкрНДІгаз – філія ПАТ
ПАТ «Укргаз«Укргазвидобування»
видобування»

Наказ ПАТ «Укргазвидобування»
від 26.12.2014 № 419

Примітка
5

ТРУБОПРОВОДИ МАГІСТРАЛЬНІ, ПРОМИСЛОВІ
СОУ 09.1-00135390-050:2014
Нафтопроводи. Контроль технічного
стану

Наказ
ПАТ «Укрнафта»
від 09.04.2014 № 82

НДПІ
ПАТ «Укрнафта»

НДПІ
ПАТ
«Укрнафта»

СОУ 09.1-00135390-051:2014
Газопроводи. Контроль технічного стану

Наказ
ПАТ «Укрнафта»
від 09.04.2014 № 82

НДПІ
ПАТ «Укрнафта»

НДПІ
ПАТ
«Укрнафта»

СОУ 09.1-30019775-222:2013
Трубопроводи сталеві промислові.
Контроль протикорозійного захисту
лінійної частини

Наказ ПАТ
«Укргазвидобування»
від 18.04.2014 № 124

УкрНДІгаз – філія ПАТ
ПАТ «Укргазви«Укргазвидобудобування»
вання»

СОУ 49.5-30019801-115:2014
Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Наказ ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»
від 11.06.2014 № 167

Філія «НДІ
ТРАНСПОРТУ
ГАЗУ» та
Філія НВЦТД
«ТЕХДІАГАЗ» ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»

СОУ 49.5-30019801-120:2014
Експертиза технічних умов на обладнання та матеріали, атестація технологій і готовності підприємств до виконання робіт
з діагностування та ремонту об’єктів ГТС
України. Порядок проведення

Наказ
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
від 07.10.2014 № 340

ІФНТУНГ

ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ»

СОУ 49.5-1570412-042:2014
Наказ ПАТ
Магістральні нафтопроводи. Підводні пе- «Укртранснафта»
реходи. Правила технічної експлуатації
від 07.11.2014 № 109

ІФНТУНГ

ПАТ «Укртранснафта»

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

На заміну
СОУ 60.3 –
30019801050:2008,
СТП 320.
30019801.0332001,
СТП 320.
30019801.0912003

(продовження див. у наступному номері)
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До 100-річчя від дня народження В.А. Ярмолюка
13 лютого 2015 р. минуло 100 років від дня народження видатного
геолога, колишнього заступника міністра геології СРСР Віктора Андрійовича Ярмолюка.
Народився Віктор Андрійович
у Приамур’ї, у с. Суражівка Свободнівського району в українській селянській родині, яку на початку минулого століття переселили з Подільської
губернії (нинішня Хмельницька обл.).
У 1931р. після закінчення Владивостоцького геологорозвідувального технікуму пішов у свій перший
геологічний маршрут на Камчатці.
У 1937 р. він разом із В.Скороходом
уперше у світовій практиці встановив
нафтогазоносність древніх відкладів кембрію. У 1940 р. В. Ярмолюк на
Хрустальній ділянці відкрив значні
запаси олова і одержав свою першу
урядову нагороду. Віктор Андрійович
був учасником першої експедиції, яка
вивчала у 1947 р. місце падіння Сіхоте-Алінського метеориту і знайшла
його уламки.
У 1950 р. В.Ярмолюка призначають начальником Камчатської комплексної геологічної експедиції. В експедицію постійно прибували на роботу геологи і буровики з України – А. Бучек,
І. Гринкевич, В. Дяченко, О. Зубко, В. Ілечко, А. Коваль,
А. Коляда, Л. Кравченко, М. Крикун, А. Марченко, А. Матвієнко, Г. Сингаївський, Е. Хімченко, які зробили вагомий
внесок у питання вивчення ресурсної бази Камчатки.
У 1954–1965 рр. В.А. Ярмолюк працював начальником
Далекосхідного геологічного управління. Виключно завдяки
таланту ювіляра, йому, самородку без вищої освіти, присвоєно вчений ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук.
У 1957 р. Віктор Андрійович висловив свою гіпотезу походження золота на Камчатці, яка згодом підтвердилася.
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У 1966 р. В. Ярмолюка призначають заступником міністра
геології СРСР, і на цій посаді
він пропрацював 20 років. Крім
кураторства напряму пошуків і
розвідки твердих корисних копалин в СРСР, він відповідав за
роботи міністерства у зарубіжних країнах, географія і обсяги
яких щорічно зростали. Завдяки
свому високому професіоналізму,
наполегливості, дипломатичним
здібностям й особистим якостям
в зарубіжних країнах він завжди
обирав оптимальні напрями робіт, а тому було підписано десятки
великих контрактів, які увінчалися відкриттями родовищ. Колеги
на батьківщині і за кордоном називали його геологом «від Бога»,
а керівники багатьох держав
знали його і поважали Віктора
Андрійовича.
За 1960–90 pp. радянські геологи, серед яких значний відсоток становили українські фахівці,
створили нафтогазові галузі в Афганістані, Бангладеш, В’єтнамі, Індії та Йємені, завдяки їх участі істотно збільшено розвідані
запаси нафти і газу в Ефіопії, Іраку, Кубі, НДР, Пакистані,
Польщі і Сирії. Віктор Андрійович завжди цікавився життям в Україні і сприяв реалізації ініціатив щодо розширення
пошуків ВВ на її території та в акваторіях.
В. Ярмолюк – лауреат Ленінської премії, заслужений
геолог Росії, удостоєний багатьох урядових нагород. Помер
15 грудня 2005 р., похований у Москві.
Ігор Леськів,
канд. геол.-мінерал. наук

Умови публікації матеріалів у науково-виробничому
журналі «Нафтогазова галузь України»
У журналі «Нафтогазова галузь України» публіку
ються матеріали, що висвітлюють актуальні про
блеми розвитку галузі: економіки, геології нафти і
газу, буріння свердловин, розробки родовищ, видобу
вання, транспортування та зберігання нафти і газу,
автоматизації та інформаційних технологій, пере
робки нафти і газу, охорони довкілля, а також інші
матеріали, пов’язані з нафтогазовим комплексом.
Відповідно до рекомендацій ДАК України нау
кові статті, що подаються до друку, повинні мати
такі необхідні елементи: постановка проблеми у за
гальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень, у яких започатковано розв’язання цієї пробле
ми і на які спирається автор, виділення не виріше
них раніше частин загальної проблеми, котрим при
свячується означена стаття; формулювання цілей
статті (постановка завдання); ви
клад 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 обо
в’язковим, потрібно подавати із нумерацією всіх
сторінок. Обсяг матеріалу, враховуючи табли
ці, список використаних джерел, підписи до ри
сунків та анотації українською, російською і, бажа
но, англійською мо
вами, не повинен перевищувати
10–12 сторінок.
• Авторський рукопис друкується у текстовому фор
маті у програмі WinWord через півтора інтервалу
шрифтом розміром 14 на одному боці аркуша білого
паперу форматом А4 (електронний варіант додаєть
ся).
• Фізичні та хімічні символи у тексті, а також ма
тематичні формули потрібно розмітити, виділивши
курсив, малі й великі літери. Верхні та нижні індекси,
показники степеня необхідно виділити дужками до
гори чи донизу (Р32, С18), грецькі літери обвести чер
воним олівцем. Усі позначення у формулах потрібно
розшифровувати. Кількість формул має бути міні
мальною. Літери латинського алфавіту у формулах і
поясненнях подаються курсивом.
•Обов’язковим є дотримання чинних ДСТУ
на терміни і визначення, а також міжнародної систе
ми СІ.
• Таблиці повинні мати тематичні заголовки і по
рядкові номери. Примітки до таблиць друкуються під
ними. На полях рукопису потрібно проставити но
мери таблиць проти місць їхнього розташування під
час набору, а у тексті зробити посилання на таблиці.
• Ілюстрації (не більше чотирьох) додаються до ру

копису окремо у двох примірниках на білому (схеми,
рисунки) або глянцевому (фотографії) папері, чор
но- білі або повнокольорові (програми ілюстративної
графіки Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw,
форматів .AI, .EPS, .CDR (бажано Adobe Illustrator .AI, .EPS); растрової графіки форматів .TIFF, .JPG,
.EPS). Фотографії повинні бути чіткими. Різні позна
чення на фотографіях наносяться тільки на одному
примірнику. На зворотному боці обох примірників не
обхідно олівцем позначити номер ілюстрації у поряд
ку згадування в тексті, прізвище автора, верх і низ
ілюстрації. Позиції на рисунках необхідно пронуме
рувати арабськими цифрами, починаючи з 1, без про
пусків і повторень, за годинниковою стрілкою. Місце
розташування ілюстрації у тексті необхідно зазна
чити на полях рукопису.
Увага! Ілюстрації ні в якому разі
не заверстувати в текст статті, а давати
окремими файлами.
• Список використаних джерел складають у поряд
ку згадуван
ня. До нього потрібно включати лише
джерела, на які є посилання у статті. Посилати
ся можна тільки на опубліковані роботи. Необхідно
чітко дотримуватися по
рядку бібліографічного опи
су, поданого у «Бюлетні ВАК України» № 3, 2008 р.
(http://old.niss.gov.ua/Aspirant/vymog2.htm).
• Обидва
примірники
рукопису
підписують
усі автори.
• До рукопису обов’язково додається експертний вис
новок.
• В авторських картках потрібно зазначити
прізвища, імена та по батькові авторів стат
ті, навчальний заклад, де отримали вищу освіту,
посади і наукові ступені, місце роботи, коло вироб
ничих і наукових інтересів, службову та домашню
адреси і телефони, а також вказати прізвище авто
ра, з яким буде вестися листування у процесі роботи
над статтею. До авторських карток необхідно до
дати фото авторів.
• Неправильно оформлені рукописи без розгляду буде
повернуто авторам на доопрацювання.
• Відповідальність за достовірність фактів, власних
імен, цитат, географічних назв та інших відомостей не
суть автори публікації.

Тел. сектору організації видання науково-виробни
чого журналу 044-586-36-81, 044-586-36-83
тел./факс: 044-594-76-69
www.naftogaz.com/naftogaz_galuz
e-mail: journal@naftogaz.net
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Управління науково-технічної політики Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України» повідомляє,
що часопис включено до Переліку фахових видань ДАК
Міністерства освіти і науки України, де друкуються матеріали кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями: технічні науки, геологічні науки, економічні науки (Перелік наукових фахових видань
України,
Затверджено
наказом
Міністерства
освіти і науки України від 17.01.2014 № 41;
15.04.2014 № 455; 06.03.2015 № 261 відповідно).

