У 2015 році Україна забезпечила 63 % потреб
в імпортованому газі поставками з країн Європи
Минулого року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» продовжила роботу з диверсифікації джерел
постачання газу, розпочату 2014 р. У результаті обсяги імпорту газу з європейського ринку збільшилися майже удвічі
(з 4,9 до 9,2 млрд м3). Кількість постачальників, у яких Нафтогаз закуповує природний газ за кордоном, перевищила 10
компаній.
Імпорт із Російської Федерації за 2015 рік скоротився у 2,4 раза порівняно з 2014 роком (з 14,5 до 6,1 млрд м3). Внаслідок
цих змін частка російських поставок у внутрішньому використанні газу в Україні зменшилася з 34 % у 2014 р. до 18 % у 2015 р.
Ще одним важливим результатом року стало суттєве збільшення обсягів імпорту приватними трейдерами та
іспоживачами газу з європейського напрямку. Частка Нафтогазу у імпорті з країн Європи зменшилася на користь приватних
мпортерів. Минулого року вони завезли у 7,5 разів більше газу, ніж у 2014 р., – 1,1 млрд м3 проти 0,14 млрд м3. Ця зміна
стала можливою внаслідок початку роботи закону «Про ринок природного газу» із 1 жовтня 2015 року та інших кроків,
спрямованих на створення в Україні відкритого ринку газу.
Диверсифікація джерел поставок газу в Україну залишається одним із пріоритетів роботи Національної акціонерної
компанії «Нафтогаз України» у 2016 році.
Обсяги імпорту природного газу в Україну
у 2014-2015 рр., млрд м3
2014

2015

Всього

19,5

16,4

для Нафтогазу, всього

19,3

15,4

від Газпрому

14,4

від інших постачальників
(європейський напрямок)

Обсяги імпорту природного газу в Україну за напрямками
у 2014-2015 рр., млрд м3
2014

2015

Всього:

19,5

16,4

з РФ

14,5

6,1

6,1

з європейського ринку,
всього

5,0

10,3

4,9

9,2

з території Словаччини
(ГВС Будінце)

3,6

9,7

для інших компаній, всього

0,2

1,1

0,6

0,5

від Газпрому

0,1*

–

з території Угорщини
(ГВС Берегдароц)

від інших постачальників
(європейський напрямок)

0,1

1,1

з території Польщі
(ГВС Германовичі)

0,9

0,1

Примітка. Результати обчислень можуть не збігатися у десятковому
розряді через математичне округлення.

*у 1 кварталі 2014 року
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Євросоюз; 5
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Разом 19,5

Росія ; 6,1
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Дані за 2015 рік оперативні, можливі
уточнення

Разом 16,4

Джерела надходження імпортованого газу в Україну, %
2014 р.
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У статті досліджено теоретичні аспекти взаємодії фінансових установ та підприємств нафтогазового сектору економіки на ринку фінансових послуг у процесі
трансформації довгострокових інвестиційних ресурсів у виробничий капітал. Представлено авторське бачення таких наукових категорій, як «інноваційна взаємодія»,
«кластер» та «кластерний капітал», та обґрунтовано необхідність формування
фінансово-промислового кластера.
Ключові слова: інновація, інноваційна взаємодія, кластер, кластерний капітал, нафтогазовий сектор економіки, ринок фінансових послуг, фінансова установа.
В статье исследованы теоретические аспекты взаимодействия финансовых учреждений и предприятий нефтегазового сектора экономики на рынке финансовых услуг в
процессе трансформации долгосрочных инвестиционных ресурсов в производственный
капитал. Представлены авторские видения таких научных категорий, как «инновационное взаимодействие», «кластер» и «кластерный капитал», и обоснована необходимость формирования финансово-промышленного кластера.
Ключевые слова: инновация, инновационное взаимодействия, кластер, кластерный
капитал, нефтегазовый сектор экономики, рынок финансовых услуг, финансовое
учреждение.
In the article, the theoretical aspects of the interaction between financial institutions
and enterprises of the oil and gas sector on the financial services market in the process of
transforming the long-term investment resources into the production capital are investigated.
The author’s own vision of such science categories as «innovative interaction», «cluster» and
«cluster capital» is presented and the need to form a financial and industrial cluster is explained.
Key words: innovation, innovative cooperation, cluster, cluster capital, oil and gas sector,
the financial services market, the financial institution.

У

сучасному суспільстві впровадження інновацій передбачає формування системної
стратегії і тактики та постійне реагування на
мінливість ринку як в довгостроковому, так і в короткостроковому періодах. Цей фактор, на наш погляд,
створює передумови для комплексного аналізу та
системності у підходах до інновацій, які сьогодні стосуються взаємодії фінансових установ та нафтогазового сектору економіки на ринку фінансових послуг.
Стійка інноваційна система не лише допомагає вирішити конкретну проблему, але й відкриває можливості для подальших інновацій. Сьогодні на ринку вони
орієнтовані не тільки на створення нових технологій,
продуктів та послуг, інновації – це передусім системний процес, що розвивається в технологічному, економічному і соціальному полі, де формується стратегія «виживання» учасників ринку: фінансових установ
та їх клієнтів – суб’єктів господарювання нафтогазового сектору економіки.
Проблематика діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг посідає важливе місце в дослідженнях та публікаціях як українських, так
і іноземних вчених. Особливу увагу серед них привертають наукові праці В. Базилевича [1], О. Барановського [2], О. Вовчак [3], В. Власенко [4], В. Корнєєва [5],

В. Кременя [6], В. Міщенка [7], В. Унинець-Ходаківської
[8] та інших, які дають змогу оцінити теоретико-методологічні принципи діяльності фінансових установ на
ринку фінансових послуг.
Переважна більшість робіт науковців зорієнтована
на дослідження загальних теоретичних основ діяльності фінансових посередників на ринку фінансових
послуг, при цьому системного дослідження, спеціально присвяченого фінансовим проблемам інноваційної
взаємодії суб’єктів нафтогазового сектору і фінансових установ на ринку фінансових послуг, у вітчизняній
науці немає. Крім того, до цих пір не запропоновано
механізму інноваційної взаємодії підприємств нафтогазового сектору та суб’єктів ринку. Інноваційні процеси, як і механізми їх фінансового забезпечення, розвиваючись надто динамічно, актуалізують дослідження
цієї проблеми в сфері теорії фінансів, її методології та
практики забезпечення інноваційної взаємодії нафтогазових підприємств та фінансових посередників.
Мета роботи – дослідження теоретичних аспектів
інноваційної взаємодії суб’єктів нафтогазового сектору та фінансових установ на ринку фінансових послуг.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: дослідження понятійного апарату
забезпечення інноваційної взаємодії суб’єктів на-
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економіка та менеджмент

Інноваційна взаємодія нафтогазових підприємств
та фінансових установ на ринку фінансових послуг

фтогазового сектору та фінансових установ на ринку
фінансових послуг; визначення ролі кластеризації підприємств нафтогазового сектору в механізмі фінансового забезпечення їх інноваційної взаємодії.
Нафтогазовий сектор економіки України відіграє
важливу роль не лише як інституційна складова паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), а перш за все
як необхідна умова стабільного розвитку країни: у сучасних умовах він є визначальним для функціонування всіх галузей економіки України і добробуту населення, фактично посідаючи місце несучої конструкції
як в економіці, так і в державі загалом. Саме від стану
справ у ПЕК залежить розвиток промисловості, сільського господарства, сфери послуг, комунального
господарства, а врешті-решт, – рівень розвитку всього
суспільства та якість життя.
Найближчим часом на європейському ринку газу
можуть відбутися зміни, пов’язані з появою нових постачальників. Однак головну роль у постачанні газу до
Європи будуть відігравати країни (регіони), які домінують на ринку зараз, – Росія, Алжир, країни Північного моря.
Потрібно зазначити, що загальні очікування щодо
зниження цін унаслідок лібералізації ринків не повинні інтерпретуватися як безумовний ціновий прогноз, тоді як лише раптова зміна цін на паливо на
світових ринках у змозі змінити напрямок руху цін [9].
Ринок фінансових послуг найбільш адаптований до
інновацій, що впливають на міжгалузеву структурну
перебудову та трансформаційні процеси в нафтогазовому секторі економіки. Основою подальшої еволюції ринку є його інноваційний розвиток. Як інституціональні інвестори фінансові установи зобов’язані
забезпечувати фінансові потреби нафтогазових підприємств у фінансових послугах. Як посередники
вони є джерелом фінансових інновацій, впровадження яких збільшує обсяг пропозиції фінансового капіталу на ринку, продукує результативну інвестиційну
діяльність та позитивну дію кредитної системи на економічні процеси в країні. Розвиток ринку фінансових
послуг передусім спрямований на забезпечення відповідності можливостей ринку потребам нафтогазового комплексу. При цьому така відповідність може
досягатися або шляхом трансформації процесів, або
шляхом його видозмінення, що відображається в кардинальному удосконаленні стандартів діяльності та
сприяє розвитку нових системоутворюючих відносин фінансових установ та нафтогазових підприємств,
формуючи передумови виникнення нововведень.
Сьогодні головним фактором взаємодії суб’єктів ринку фінансових послуг та нафтогазового сектору економіки є спроможність впроваджувати інновації та ефективно використовувати їх. Для вітчизняних учасників
ця проблема особливо актуальна, оскільки багато із
них мають недостатню інноваційну культуру та слабкі
організаційні механізми реалізації інноваційних процесів.
Нафтогазовий сектор економіки та ринок фінансових послуг досягають конкурентних переваг завдяки
співпраці, а подальше їх утримання можливе шляхом
4

збереження ефективних традицій як фундаментальних інновацій, так і їх кардинальних змін і постійних
трансформацій. Через загострення глобалізації світової економіки, експансію транснаціональних корпорацій інноваційна складова бізнесу, влади та соціуму
стає ключовим чинником її виживання. Хоча рівень інноваційності взаємодії фінансових послуг та суб’єктів
нафтогазового сектору економіки на ринку фінансових послуг повинен бути оптимальним, тобто не повинен перевищувати рівня його загального потенціалу
розвитку, оскільки інновація є носієм біфуркаційних
наслідків. Будучи фактором «творчого руйнування»
[10] економічної системи, вона одночасно створює та
зміцнює її традиційну природу. З огляду на це, розвиток взаємодії фінансових установ на ринку фінансових
послуг та реального сектору економіки можна представити у вигляді економічних традицій, інновацій та
інвестицій, що взаємодіють. Створення, впровадження і розвиток цих «базових інновацій» [11], «технологій широкого застосування» [12], «фундаментальних
традицій» [13,14] формують цілу сферу нових технологій, які за допомогою інвестицій упроваджуються в нафтогазовому секторі економіки, принципово змінюючи її технологічну структуру, поступово доповнюють
або витісняють менш прогресивні традиції. З плином
часу ці інновації стають загальноприйнятими і поширеними та трансформуються за допомогою інвестицій
у традицію. Цей процес трансформації та диверсифікації, у якому взаємодіють традиції, інновації та інвестиції, повторюється циклічно. При цьому інноваційні
трансформації проявляються в двох основних тенденціях: у динамічному розвитку інноваційної діяльності
та інноваційній активності взаємодії суб’єктів ринку
фінансових послуг та нафтогазового сектору економіки. Інноваційна активність – це внутрішня можливість
і здатність створювати та реалізовувати інновації.
Інноваційною формою розвитку взаємодії учасників ринку фінансових послуг та суб’єктів господарювання нафтогазового сектору економіки є кластеризація як стійка форма партнерських відносин
у результаті співпраці й ефективного використання
можливостей та здібностей партнерів, поєднання кооперації та конкуренції. Кластер – це насамперед інноваційна форма самоорганізації суб’єктів ринку для виживання в умовах жорсткої міжнародної конкуренції.
Оскільки національні кордони в умовах глобалізації
економіки не завжди реалізують функцію економічного регулятора, інноваційні форми організації бізнесу і
його взаємодії з органами влади і суспільства є вкрай
необхідними.
Перевагами процесу кластеризації є такі аспекти її
функціонування: фінансово-промислові кластери мають спільну стійку науково-виробничу базу та можливість поширення нових технологій, знань та продукції;
кластери мають додаткові конкурентні переваги за
рахунок можливості здійснювати внутрішню спеціалізацію і стандартизацію, мінімізувати витрати на впровадження інновацій; фінансово-промислові кластери
забезпечують підприємствам доступ до фінансового
капіталу та оптимальне застосування виробничого і

фінансового потенціалів усіх учасників кластера; використовувати механізми взаємного фінансування
учасників кластера та законні методи непрямого регулювання інноваційної активності.
Кластеризація призводить до позитивних змін у
структурі капіталу шляхом формування «кластерного
капіталу» як сукупності промислового, фінансово-кредитного та людського капіталів. Таким чином, кластерний капітал є фактично інноваційним завдяки можливості генерувати результати інноваційної взаємодії
підприємств нафтогазового комплексу та фінансових
установ на ринку фінансових послуг та впливати на
підвищення рівня валового внутрішнього продукту.
Кластеризація розвиває процеси трансформації традиційної взаємодії в інноваційні види економічної
діяльності різними методами, спрямованими на максимізацію доходів завдяки взаємопроникненню їх
капіталів на різних рівнях, у різних формах та сферах
фінансово-господарської діяльності.

Висновки і перспективи подальших
досліджень
У перспективі ефективний механізм інноваційної взаємодії суб’єктів господарювання кластерних
структур зможе забезпечити для нафтогазового сектору економіки підвищення рівня конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому
ринках, розширення її експорту, впровадження передових інноваційних технологій, створення і розвиток
нових виробництв, модернізацію основних фондів,
збільшення кількості робочих місць тощо. Поглиблене
вивчення кластерного методу інноваційної взаємодії
фінансових установ та суб’єктів господарювання нафтогазового сектору економіки потребує подальшого
дослідження рівня розвитку фінансового ринку, доступності венчурного капіталу для підприємств нафтогазового комплексу, визначення оптимальних часток інституційних інвесторів у кластерному капіталі.
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1.

Видобуток і транзит нафти

У

2015 р. в Україні (без урахування ПАТ «Чорноморнафтогаз») видобуто нафти з газовим конденсатом 2,5 млн т. Основний видобуток (2,2 млн т) припадає на підприємства Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Транзит нафти територією України у 2015 р. становив 15,2 млн т проти 15,0 млн т у попередньому році.

За матеріалами http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/
uk/publish/article?art_id=245086132&cat_id=35081
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У статті розглянуто історію вивчення геологічної будови і районування Передкарпатського прогину різними авторами починаючи з 1949 року і до сьогодні. На основі опрацьованих матеріалів пропонується у Передкарпатському прогині виділяти
автохтонну основу прогину і насунутий комплекс відкладів (алохтон). Ефективнішим і економічно вигіднішим нині пропонується напрям пошуків вуглеводнів на
невеликих глибинах у зоні автохтонних молас, що виклинюється до північного сходу
на платформу, і в мезозойських ерозійних останцях цієї зони.
Ключові слова: Передкарпатський прогин, нафтогазогеологічне районування, автохтон, алохтон, флішові, моласові відклади, перспективи нафтогазоносності.
В статье рассмотрена история изучения геологического строения и районирования Предкарпатского прогиба различными авторами начиная с 1949 года и по сегодняшнее время. На основе обработанных материалов предлагается в Предкарпатском прогибе выделять автохтонную основу прогиба и надвинутый комплекс
отложений (алохтон). Предлагается в настоящее время более эффективное и
экономически выгодное направление поисков углеводородов на небольших глубинах в
зоне автохтонных моласс и в мезозойских эрозионных останцах этой зоны.
Ключевые слова: Предкарпатский прогиб, нефтегазогеологическое районирование, автохтон, алохтон, флишевые, молассовые отложения, перспективы нефтегазоносности.
Present article deals with the history of research of the geological structure and zonation of
the pre-Carpathian foredeep by various authors since 1949 and to the present day. Based
on the materials studied, it is proposed to distinguish the autochthonous foredeep base and
the thrusted deposit block, (allochton) within the Pre-Carpathian foredeep. Hydrocarbon
exploration is suggested to be more effective and cost-efficient at shallow depths in the
autochtonous molasses zone that wedges out on top of the platform to the northeast and in
the Mesozoic eorsional buttes of the zone.
Key words: Pre-Carpathian foredeep, oil and gas geological zoning, autochton, allochton,
flysh and molasse deposits, petroleum potential.

І

з накопиченням нових даних про геологічну
будову і нафтогазоносність Передкарпатського прогину постає необхідність перегляду його
геологічного районування з урахуванням сучасного
розуміння геодинамічного розвитку цього регіону,
виходячи з теорії літосферних плит і ролі ерозійних
процесів на межі палеогену–неогену.
Поділ передгірських прогинів на внутрішні і зовнішні зони набув розповсюдження в часи домінування уявлень про геосинклінальні і платформові умови
формування геологічних регіонів.
Вважалося, що коли осадконагромадження моласових відкладів прогину відбувалося на їх геосинклінальній основі, то тоді цю зону називали внутрішньою
зоною прогину, а коли на платформовій основі, то –
зовнішньою.
Для Передкарпатського прогину ці терміни стали власними назвами – Внутрішня та Зовнішня зони,
і моласи, які були відкладені на флішовій основі в егенбург-карпатський час, отримали назву нижні моласи,
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а відкладені в баденій-сарматський час – верхні моласи.
Внутрішню і Зовнішню зони Передкарпатського
прогину вперше виділив А.Богданов (1949) [1]. У Внутрішній зоні за структурно-стратиграфічною ознакою
з південного заходу на північний схід він виділив два
великі тектонічні елементи: зону глибинних антиклінальних складок і стебницький синклінорій.
О.С. В’ялов у 1953–1972 рр. у Передкарпатському
прогині вирізняє дві зони: Південну (Внутрішню) і Північну (Зовнішню) [2]. У Внутрішній зоні ним виділені
три підзони: Бориславська, Долинська і Дрогобицька, які різняться виходами на поверхню різновікових
товщ.
М.Р. Ладиженський у межах Битківського родовища виділяє Трускавецьку і Бориславську підзони.
Важливою віхою в подальшому вивченні геологічної будови Внутрішньої зони була робота О.С. В’ялова,
В.С. Бурова і Л.Г. Каретникова, опублікована в 1966 р.
[3]. Автори вперше зробили висновок, що розвиток
флішу в автохтонному заляганні можливий глибоко

під насувами глибинних складок Внутрішньої зони.
Г.Н. Доленко і співавтори в своїх роботах в 1957–
1973 рр. притримувалися тричленного поділу Внутрішньої зони та кулісоподібного зчленування складок і показали, що основні нафтопромислові райони
тут розташовані на проміжних ділянках між поперечними підняттями і депресіями, що основними шляхами міграції вуглеводнів із великих глибин служать
регіональні глибинні розломи і, особливо, зони перетину цих розломів [4]. В 1969–1973 рр. Г.Н. Доленко,
Б.І. Ярош, Л.Т. Бойчевська, Б.М. Улізко виділеним ними
підзонам надають друге поняття, подібне до покровів.
В.В. Глушко в 1956–1958 рр. запропонував двочленний поділ Внутрішньої зони на Бориславсько-Покутську і Долинсько-Слобідську. В 1968 році виділеним
раніше двом підзонам він надав регіональні статуси:
Покутсько-Ойтузинський антиклінорій і СамбірськоБухуський синклінорій [5].
У 1969 р. група авторів, як-от: В.С. Буров, В.В. Глушко, В.О. Шакін, П.Ф. Шпак, запропонували новий поділ
Передкарпатського прогину на три самостійні зони:
Зовнішню (Більче-Волицьку), Самбірську і Бориславсько-Покутську [6]. Цей поділ прогину деякою мірою
зберігся і дотепер, хоча в ньому Внутрішня зона не виділена.
У кінці 60-х – на початку 70-х рр. минулого століття
усе більше геологів приходить до висновку про покрівну структуру Карпат і Передкарпатського прогину.
Б.С. Буров, А.В. Максимов, Ю.Я. Дяченко, Я.О. Кульчицький, М.І. Шубін у 1965 році та Ю.З. Крупський у
1973 році виділяють у прогині алохтонну й автохтонну
частини. До того ж, останній в алохтоні прогину виділив зону насунутих структур із моласами і флішем та
зону насунутих молас.
Усе більшого значення в розумінні геологічної будови Карпат і їх прогинів набувають дані, отримані
від польових геофізичних досліджень. С.І. Субботіним
(1954–1960 рр.) у Карпатському регіоні виділено осьові зони піднять і прогинів фундаменту, осьові зони розломів докембрію і палеозою, відмічено можливу амплітуду насуву Покутських Карпат на платформу, яка
досягає 35–45 км [7]. Ці регіональні геофізичні дослідження актуальні й зараз, особливо карта локальних
аномалій сил тяжіння Карпатського регіону. У 1970 р.
В.В. Глушко, А.П. Самойлюк і Р.Т. Трушкевич на основі
аналізу матеріалів сейсморозвідки роблять висновок
про те, що Бориславсько-Покутська і Самбірська зони
насунуті на прогин на 40–55 км.
А.В. Чекунов у 1970 р. на основі даних інтерпретації сейсмологічних розрізів верхньої частини земної
кори Українських Карпат за даними КМЗХ у трьох перетинах (Чоп-Рудки, Берегово-Долина і Рахів-Тлумач)
зробив висновок про наявність під інтенсивно дислокованими відкладами флішу Карпат і прогину, спокійно залягаючих відкладів палеогену з юрськими вапняками в основі [8].
У поділі Передкарпатського прогину на три самостійні зони [6] Внутрішню зону не виділено, однак під
цим терміном розуміють Бориславсько-Покутську
зону. Вона є основним нафтоносним районом Захід-

ного нафтогазоносного регіону. Тут відкрито близько
40 родовищ, 8 із яких нафтогазоконденсатні. Поклади
нафти відомі від денної поверхні (Космацький нафтопрояв у Покутських Карпатах, поклад Кубаш-Луква в
Майданському тектонічному піввікні) і до глибини
5800 м на Соколовецькому родовищі. Найбільшим за
запасами є Битків-Бабчинське нафтогазоконденсатне
родовище з початковими видобувними запасами: нафти – більше 12 млн т, розчиненого газу – 9,5 млрд м3,
вільного газу – 46,4 млрд м3, конденсату – 1,8 млн т,
всього близько 69,7 млн т умовного палива.
Відклади Бориславсько-Покутської зони виходять
на поверхню у Майданському тектонічному піввікні і
Покутських Карпатах.
Інтенсивний розвиток пошуково-розвідувального
буріння на нафту і газ в прогині дав змогу відкрити
тут багато нових структур, які не вписувалися в рамки запропонованих схем, тому починаючи з кінця 60-х
років ХХ ст. виникли терміни «яруси» і «поверхи складок». Тепер у межах Внутрішньої зони виділяють від
трьох до п’яти ярусів складок (М.А. Вуль).

Рис. 1. Гіпотетичний розріз басейну формування чорносланцевих відкладів олігоцену в Карпатському регіоні (а) та схема
геологічного розвитку та районування Передкарпатського
прогину (б): I – пізній олігоцен; II – пізній олігоцен-міоцен; III –
егенбургій; IV – ранній сармат; відклади: 1 – флішові, 2 – платформні, 3 – а – насунуті моласові, б – автохтонні моласові; 4 –
глибинні розломи: У – Ужгородський, П – Передкарпатський,
Н – Надвірнянський, К – Калуський; 5 – насуви і покриви; 6 – напрямки руху блоків; 7 – переважний напрямок зносу

Ю.З. Крупський (1973 р.), ґрунтуючись на величині амплітуд насування і наявності підвернутого крила
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передової складки, виділив у південно-східній частині
прогину в насунутому комплексі флішу з моласами три
тектонічні покрови: нижній – Дзвиняч-Рунгурський,
середній – Битківський і верхній – Майданський, а в
2001 р. на цих принципах виділено покрови на всій
території простягання прогину: нижній – РунгурськоСоколовецький, середній – Битківсько-Іваниківський і
верхній – Майдансько-Долинський із рядом структур
у кожному з цих покровів.
На підставі сучасного розуміння геологічної будови і геодинамічного розвитку Карпат та їх прогинів,
виходячи з теорії літосферних плит, Ю.З. Крупський
[9–11] запропонував виділяти основу насунутого
комплексу Карпат і прогину – автохтон і насунутий
комплекс порід – алохтон (рис. 1, а та б). Внутрішню
зону прогину (на основі сейсморозвідувальних і гравіметричних даних) запропоновано виділяти в основі
прогину, де очікується залягання невеликої товщини
молас на фліші крейди–палеогену.

зона є складовою частиною платформи, і до прогину
пропонує відносити тільки Слобідський і Стебницький
покрови, а складки Бориславсько-Покутської зони, на
його думку, необхідно відносити до Скибової зони
Карпат.
Дуже важливу роль у систематизації поділу відкладів сармату дашавської світи на окремі горизонти
і дотепер відіграє видана в 1977 р. робота І.Б. Вишнякова і Г.П. Федоровича «Схема корреляции и унифицированная синонимика газовых горизонтов нижнего
сармата Внешней (Бильче-Волицкой) зоны Предкарпатского прогиба», у якій за даними ряду свердловин
виділено 17 горизонтів у нижньодашавській підсвіті і
14 – у верхньодашавській.
З початку 2000-х років щораз більшого значення
набувають дослідження умов осадконагромадження
в карпат-баден-сарматський час ерозійного палеорельєфу Зовнішньої зони, який виник у результаті значної
перерви в осадконагромадженні на границі палеоге-

Рис. 2. Схематична карта палеорельєфу і нафтогазоносності Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (автори І. Вишняков, Х. Заєць, Т. Ізотова, Р. Морошан, І. Гоник (ЛВ УкрДГРІ), П. Бодлак, М. Бударкевич, М. Введенська, (ЗУГРЕ), М. Андрейчук, В. Котик (ДП “Західукр
геологія”), Ю. Крупський, О. Крупська (ДП “Науканафтогаз”)): 1 – Стебниький насув; 2 – насув Карпат, 3 – основні поздовжні розломи:
– Городоцький, – Калуський, – Судово-Вишнянський, – Краковецько-Стрийсько-Надвірнянсько-Лопушнянський; 4 – інші розломи і флексури; 5 – палеоріки і напрямок їх течій; 6 – родовища вуглеводнів: г – газові, к – конденсатні, н – нафтові; 7 – перспективні
ділянки; 8 – основні консеквентні ріки з боку насуву Карпат і Стебницького насуву в верхньобаденський, сарматський і теперішній час:
1 Сянська, 2 Дністерська, 3 Тисменицька, 4 Стрийська, 5 Свічська, 6 Лімницька, 7 Бистриця-Солотвинська, 8 Бистриця-Надвірнянська, 9 Прутська, 10 Черемоська, 11 Серетська

Північно-східну межу зони потрібно проводити по
лінії Передкарпатського розлому, розташування якого відповідає осі витягнутого регіонального мінімуму
сили тяжіння (за даними С.І. Субботіна) і проходить по
лінії Добромиль–Болехів–Пасічна–Ямна–Путила–Дихтинець, а на південному заході зона обмежена глибоким розломом, який проходить приблизно посередині складчастої області Карпат (Ужоцький розлом).
В алохтонному комплексі прогину доцільно вирізнити зону насунутих структур із моласами і флішем та
зону насунутих молас (із південного заходу на північний схід).
В.В. Глушко (1968 р.) у Зовнішній зоні виділяє три
підзони: Угерську, Косівську і Станіславську. В.М. Утробін (1956, 1970, 1974 рр.) досліджував донеогеновий
рельєф Зовнішньої зони. А.С. Пилипчук, Ю.Р. Карпенчук і Л.Б. Пономаренко (1993 р.), враховуючи відкриття Лопушнянського родовища в піднасуві Карпат, виділили структурно-тектонічну Лопушнянську підзону.
П.Ю. Лозиняк (1996 р.) вважає, що Більче-Волицька
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ну і карпатію (близько 20 млн років) (Т.С. Ізотова та ін.,
2001 р.). Ю.З. Крупський, П.М. Чепіль у 2009 р. [12] запропонували в Зовнішній зоні в поперечному напрямку виділяти: Рудківську (сарматську) і Коломийську
(баденську) западини з поперечним Івано-Франківським підняттям між Коломийською і Ходорівською
палеодолинами, а в поздовжньому напрямку виділяти північно-східну і більш опущену південно-західну
(Крукеницько-Лопушнянську) підзони.
М.М. Андрейчук (2014 р.) вважає, що вирішальну
роль у формуванні Зовнішньої зони відіграли не поздовжні розломи, по яких мезопалеозойські породи
ступінчасто опускалися, а субсиквентні потужні палеоріки, які текли з північного заходу і розмивали відклади мезо-палеозою.
Тепер також важливо визначити умови формування відкладів верхніх молас у зоні їх виклинювання до
платформи в північно-східному напрямку.
У ході вивчення геологічної будови і нафтогазоносності крайньої північно-східної частини Зовнішньої

зони Передкарпатського прогину встановлюються
особливості її будови, які вказують на необхідність
виділити в цій частині окрему підзону південно-західного занурення платформи під Передкарпатський
прогин. Для цієї підзони характерним є виклинювання відкладів верхніх молас у північно-східному напрямку, а також дуже розчленований палеорельєф у
верхів’ях палеорік. Північно-східна межа цієї підзони
добре виражена уступом у рельєфі по всьому простяганні Зовнішньої зони. Запропонований варіант
поділу Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
з виділенням підзони південно-західного занурення
платформи під Передкарпатський прогин показано
на схематичній карті палеорельєфу і нафтогазоносності Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
[12] (рис. 2).
Дотепер у Зовнішній зоні відомо 66 родовищ, за
початковими видобувними запасами найбільше серед них Рудківське – понад 33 млрд м3. Поклади важкої нафти відомі в карпат-юрських відкладах на п’яти
родовищах, поклад нафти в піднасуві Карпат – на одному родовищі. Глибини залягання покладів від 80 м
на Черемхівсько-Струпківському родовищі до 3700 м
на Залужанському.

Висновки
У подальшому, з розвитком теорії літосферних
плит і практичним її застосуванням, вочевидь, відпаде необхідність вирізнення Внутрішніх і Зовнішніх
зон прогинів, а мова повинна йти про пасивні окра-

їни платформ і осадконагромадження на них флішових і моласових формацій. У випадку Карпатського
регіону – із широким розвитком високо-амплітудних
покровів і насувів. Безсумнівною є необхідність виділення непереміщених (автохтонних) комплексів порід
і насунутих порід (алохтону).
У відкладах автохтону пасивної окраїни платформи
варто виділити основу (автохтон) Передкарпатського
прогину з платформовою і флішовою основами. В платформовій основі – північно-східну і південно-західну
опущену частини з Краковецькою западиною на північному заході. У піднасуві Карпат доцільно виділити Лопушнянську зону. На границі платформи і прогину – зону
автохтонних молас, які виклинюються до північного сходу.
У насунутому алохтонному комплексі порід із південного заходу до північного сходу доцільно виділити: зону насунутих структур із моласами і флішем і
зону насунутих молас.
Ураховуючи сучасний стан вивченості Передкарпатського прогину, можемо зазначити, що перспективними в відношенні нафтогазоносності залишаються всі виділені тектонічні елементи, однак більш
пріоритетним, з огляду на вартість робіт, потрібно вважати пошук вуглеводнів на невеликих глибинах у зоні
автохтонних молас, які виклинюються до північного
сходу на платформу, і в платформовій основі цієї зони.
Щодо нафтогазового районування в прогині, то тут
доцільно виділяти: Передкарпатську нафтогазоносну
область із Більче-Волицьким і Бориславсько-Покутським нафтогазоносними районами [13].
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Стаття присвячена дослідженню потенціалу нафтогазоносності Західноукраїнського нафтогазоносного регіону. Наведено перспективи нафтогазоносності неогенових та мезозойських відкладів Зовнішньої зони та флішових порід Внутрішньої зони
Передкарпатського прогину, а також Складчастих Карпат та газоносності Закарпатського прогину і Волино-Подільської плити. Запропоновано першочергові об’єкти
для пошуково-розвідувального буріння і подальших геологорозвідувальних робіт.
Ключові слова: нафта, газ, перспективи, видобування.
Статья посвящена исследованию потенциала нефтегазоносности Западноукраинского нефтегазоносного региона. Приведены перспективы нефтегазоносности
неогеновых и мезозойских отложений Внешней зоны и флишовых пород Внутренней
зоны Предкарпатского прогиба, а также Складчатых Карпат и газоносности Закарпатского прогиба и Волыно-Подольской плиты. Предложены первоочередные объекты
для постановки поисково-разведочного бурения и последующих геологоразведочных
работ.
Ключевые слова: нефть, газ, перспективы, добыча.
The article investigates the potential of oil and gas in West Ukraine oil and gas region. It shows
the oil and gas potential prospects in Neogene and Mesozoic sediments of the Outer zone, and
flysch rocks of the Inner zone of the Pre-Carpathian foredeep. Author determined the prospects
of oil and gas potential in Folded Carpathians and gas content in Transcarpathian foredeep
and Volyno-Podilska plate. Main prospects of discovering the new sites in the Outer zone are
associated with multiple fundament elevations. Based on our research, the largest number of
uplifts can be found in the north-western and central part. In particular, 19 such uplifts are
set within the submerged part of the Outer Zone. Priorities have advanced folds lying shallow
and bent wings of structures already open in the Inner zone. In the Folded Carpathians there
are great prospects of discovering gas accumulations in the Krosno zone and unconventional
gas in compacted Cretaceous sediments. We estimate the resources of such clusters only within
Dolyna oilfield area are about 100 bcm. The basic problems of oil and gas production in the
region and proposed solutions for it determining are highlighted.
Key words: oil, gas, prospects, production.

С

тратегічним завданням для держави України є
досягнення реально максимально можливого рівня забезпечення власними ресурсами
нафти і газу, що забезпечить певну незалежність від
зовнішнього світу та збереже значні валютні кошти
усередині країни, а також сприятиме розвитку інфраструктури промисловості, надходження податків,
створення значної кількості робочих місць, у т. ч. вищої кваліфікації.
Із огляду на це, актуальним залишається проведення подальших робіт із пошуків, розвідування та видобування нафти і газу із надр Карпатського регіону. Для
цього є відповідна ресурсна база.
Карпатський регіон характеризується надзвичайною складністю та розмаїттям геологічної будови.
Добре відомо, що він охоплює чотири тектонічні одиниці: Закарпатський прогин, Складчасті Карпати, Передкарпатський прогин і частину Східноєвропейської
платформи (Волино-Подільську плиту) (рис. 1).
Весь комплекс порід, що бере участь у геологіч-
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ній будові (а це нижньопалеозойські породи на платформі та мезозойські (юрські та крейдові) і палеоген-неогенові у прогинах та Складчастих Карпатах),
несе певне вуглеводневе навантаження або, іншими
словами, є перспективним у нафтогазоносному відношенні.
Серед нижньопалеозойських порід у тій частині,
яка прилягає до Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, перспективи можна пов’язувати тільки із
кембрійськими, ордовицькими (там, де вони присутні) і силурійськими відкладами. Великих відкриттів не
потрібно очікувати, але віднести цю територію до безперспективних було б помилкою. Під час проведення
подальших пошукових робіт потрібно дуже ретельно
аналізувати весь комплекс геолого-геофізичних матеріалів, щоб уникнути закладання свердловин у неоптимальних умовах. Нами проводяться дослідження
цієї території з урахуванням детального аналізу гравімагнітних полів. Попередні результати свідчать про
деякі перспективи нафтогазоносності цієї території як

Рис. 1. Західноукраїнський нафтогазоносний регіон: 1 – нафтові
родовища; 2 – газові родовища; 3 – межі нафтогазоносних провінцій і областей. Нафтогазоносні області (тектонічні елементи): І – Передкарпатська (А – Більче-Волицька газоносна зона,
Б – Бориславсько-Покутська газонафтоносна зона); ІІ – Складчастих Карпат; ІІІ – Закарпатська; ІV – Волино-Подільська

на звичайні скупчення, так і на нетрадиційні. Дуже цікаве в цьому відношенні підняття, яке розташоване
неподалік м. Івано-Франківська. Роботи з його вивчення тривають. як на звичайні скупчення, так і на нетрадиційні. Дуже цікаве в цьому відношенні підняття, яке
розташоване неподалік м. Івано-Франківська. Роботи
з його вивчення тривають.
Зовнішня зона Передкарпатського прогину залишається головним районом із видобування природного газу, а ще вона має значний потенціал для відкриття
нових родовищ нафти і газу та підтримки або навіть

нарощування обсягів видобування. Про це свідчать
і результати новітніх досліджень [1–3]. Перспективи
відкриттів пов’язуються повсюдно із Зовнішньою зоною, але основні – передусім із її північно-західною і
центральною частиною.
На північному заході перспективні у газоносному
відношенні ділянки знаходяться у Крукеницькій западині, де в результаті інтерпретації детальних гравіметричних досліджень установлено ряд піднять у фундаменті, а також зон максимальних товщин неогенових
відкладів у зоні Стебницького насуву [3].
Також є ще не розвідані підняття в зоні Краковецького, Судово-Вишнянського та Городоцьких
розломів. Нами виявлено також підняття поблизу
м. Стрий, що складені мезозойськими відкладами під Стебницьким насувом. Ціла група піднять є також і в південно-східній частині
Зовнішньої зони. Тут підняття невеликі, часто з виклинюванням продуктивних горизонтів. Найбільш
цікаве, запаси якого можуть становити понад 5
млрд м3 газу, – це Ключівське підняття у Коломийському районі Івано-Франківської області (рис. 2).
Найбільші перспективи нафтогазоносності пов’язують із зануреною частиною Зовнішньої зони, що
знаходяться західніше Передкарпатського глибинного розлому. На сьогодні таких піднять виявлено 19:
Княжпільське, Опацьке, Гористе, Міжрічинське, Слобода-Долинське, Рівнянське, Красненське, Надвірнянське, Верхньомайданське, Кутське, Роженське, Міжбрідське, Південнолопушнянське, Мочеркове, Руське
та ін. Перспективні горизонти на цих підняттях залягають на глибинах від 4 000 до 6 500 м. Виявлені ще
великі підняття, де глибина перспективних горизонтів
сягає до 7 500 м, – Труханівське, Майданське, Букове
та ін. Основні продуктивні горизонти пов’язуються
із мезозойськими карбонатно-теригенними породами. Оцінені тільки на двох підняттях, Міжрічинському і Слобода-Долинському, запаси становлять понад
100 млн т умовного палива (рис. 3). Загалом ці підняття

Рис. 2. Геолого-густинний розріз Ключівської площі
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Рис. 3. Геолого-густинний розріз Міжрічинського підняття

вже є основою або підложжям Карпат. На більшості з
них можемо очікувати відкриття нафтових покладів
у мезозойських відкладах (аналогічно з Лопушнянським родовищем).
Бориславсько-Покутська зона залишається головним районом видобування нафти. Незважаючи на
досить високий ступінь розвіданості цієї території, залишаються ще неопошуковані ділянки, де може бути
виявлено промислового значення нафтові та газоконденсатні поклади.
Це, наприклад, передові складки на площі Добромиль–Стрільбичі, Опари, Довголука у Бориславському
нафтогазопромисловому районі; Підберезька, Ангелівська і Лолинська складки у Долинському нафтогазопромисловому районі; Чемигівська, Стерошорська,
Акрешорська та інші у Надвірнянському нафтогазопромисловому районі. Заслуговують на увагу підгорнуті крила палеогенових складок, де вони розвинуті
(зокрема, у Долинському районі), а також нижні яруси
складок, які ще чекають своєї черги на опошукування.
Досить значні відкриття можуть нас очікувати у
Скибових Карпатах. Свердловинами на Космач-Покутській площі виявлено поклади важкої нафти у палеогенових відкладах. Особливо потрібно звернути
увагу на існування величезної кількості скупчень газу
у стрийських відкладах Скибових Карпат, де вже доведено, що тільки у частині Долинського нафтогазопромислового району зосереджено понад 100 млрд м3
природного газу в тонкошаруватих та ущільнених породах [4]. Сучасні технології дають змогу з економічною вигодою видобувати такий газ.
Перспективна у газоносному відношенні майже
вся зона Кросно від польського до румунського кордону, про що свідчать дані буріння свердловин Бориня, Бітля, Козева, Гринява. Перспективними є також
нижньокрейдові відклади, які знаходяться у Скибових
Карпатах і розкриті св. 1-Луги, 1-Шевченково та ін.
Перспективи газоносності Закарпатського прогину пов’язують із міоценовими відкладами. Нерозвідані ресурси газу міоценових відкладів Закарпатського
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прогину оцінюють у понад 73 млрд м3, із яких близько
71 млрд м3 пов’язані з глибинами до 3 км, а від 3 до
5 км – близько 2 млрд м3 [5].
За перспективами газоносності міоценових відкладів структурні елементи Закарпатського прогину
можна поділити на три зони: найперспективніша –
центральна зона складок, де зафіксовано численні
нафтогазопрояви і відкрито ряд газових родовищ;
перспективна зона – північно-східний борт прогину;
менш перспективна зона – Берегівський горст [5].
Необхідно відмітити, що назагал неогеновим відкладам Закарпатського прогину не притаманні висока пористість та проникність, а їх колекторські
властивості дуже мінливі. Найбільш сприятливими за
колекторськими властивостями для формування газових покладів є відклади понт-панонського газоносного комплексу.
Незважаючи на значні перспективи нафтогазоносності у межах західного регіону України, на нашу
думку, є ряд важливих та проблемних питань, що потребують першочергового вирішення для стабілізації
та нарощення видобутку нафти і газу.
Однією із найбільш гострих проблем для нафтогазової галузі України є недопущення падіння щорічного видобутку нафти і газу. Цього негативного явища
можна уникнути тільки завдяки фінансуванню геологорозвідувальних робіт як за державні кошти, так і за
кошти інвесторів. Інвесторам, особливо іноземним,
потрібно суттєво покращити умови інвестування на
законодавчому та дозвільному рівнях.
За різними оцінками експертів, відновлення третини ліквідованих у різні часи свердловин дасть можливість отримувати близько 15 000 т нафти щомісяця. Це
дасть змогу зберігати для країни понад шість мільйо-

Рис. 4. Геологічний розріз по лінії св. 1-Луж-66-ВВ (Площа Кальна)

нів доларів США на місяць. Це ж стосується і ліквідованих газових свердловин.
Не менш важливою проблемою є залучення до розробки виявлених і законсервованих із різних причин
газових родовищ. Для прикладу можна навести Красноїльське, Гринявське, Коломийське, Великомостівське
та інші газові родовища Західноукраїнського регіону.
Надзвичайно важливою проблемою є суттєве збільшення коефіцієнта вилучення нафти із родовищ Карпатського регіону. Для переважної більшості покладів
його значення не перевищують 20 %, тобто після закін-

чення їх розробки більша частина запасів залишається
у надрах. Вирішення цієї проблеми потребує значного
наукового обґрунтування системи розробки кожного
окремого покладу. Впровадження горизонтального та
багатовибійного буріння експлуатаційних свердловин
могло би суттєво поліпшити вилучення нафти із пластів.
Ще однією проблемою, як не дивно, є реалізація
видобутої нафти і газу малими підприємствами та
організаціями (власниками ліцензій), особливо державної форми власності. На аукціоні малу кількість
нафти реалізувати практично неможливо, а без аукціону – продаж нафти заборонено законом. Виникає

ситуація, коли держава тратить валюту на закупівлю
нафти на зовнішніх ринках, а своїм, відповідно, не допомагає створювати нові робочі місця і сплачувати
податки.

Висновки
Все наведене вище свідчить про значні перспективи нарощування видобутку нафти та газу у Карпатському регіоні, проте необхідно вкладати відповідні
кошти і спростити юридичні процедури для проведення пошуково-розвідувальних та експлуатаційних
робіт.
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Пам’яті Романа Михайловича Макара
20 січня 2016 року на 86 році життя відійшов у вічність Роман Михайлович Макар –
один із найвидатніших організаторів газової і нафтової промисловості України.
Народився він у с. Береги Самбірського району на Львівщині. Після закінчення 1954 р.
гірничопромислового факультету Львівського політехнічного інституту працював
майстром дільниці з видобування нафти та газу Бориславського нафтопромислового
управління. У 1955–1963 рр. був інженером, ст. інженером, а в 1963–1966 рр. очолював
виробничий відділ з видобування нафти і газу об’єднання «Укрзахіднафтогаз» (м. ІваноФранківськ). За активної участі Р. Макара на родовищах упроваджували такі новації, як
гідророзрив пластів, метод перемінних тисків, солянокислотні та теплові обробки привибійних зон та інші заходи у видобуванні парафиністих нафт, оригінальні методи розробки родовищ з підтриманням пластового тиску, вперше в колишньому СРСР погашені
факели супутнього газу на промислах.
У 1966–1976 рр. Роман Михайлович працював заступником начальника об’єднання
«Укргазпром», зосередившись на уведенні нових родовищ та забезпеченні експлуатації глибоких свердловин, підготовці та уведенні газопроводу «Братерство» для експорту
газу до Чехословаччини та Австрії. Він – один із ініціаторів створення диспетчерського
управління Укргазпрому, один із ініціаторів упровадження розгалуженої мережі магістральних газопроводів та проходження нових газопроводів, зокрема «Союз», новим коридором, що сприяло успішній газифікації центральних і південних
регіонів України, стояв біля витоків створення потужної мережі підземного зберігання газу.
У 1976–1999 р. Р.М. Макар очолював проектний інститут «Союзгазпроект» (із 1991 р. – «Укргазпроект»), який перетворився в потужний заклад світового значення. Інститут мав філіали в Сімферополі, Єревані, Нижньому Новгороді, Омську,
Томську. Фахівці установи запроектували 70 магістральних газопроводів, 17 підземних сховищ у відкладах солей, серед
них – унікальне сховище гелію для Оренбурзького гелієвого заводу. Інститут розробляв проекти нафтогазових об’єктів
для Лівії, Ірану, Іраку, В’єтнаму, Угорщини, Югославії. За ініціативою та під безпосереднім керівництвом Романа Михайловича розроблено обґрунтування проходження основних маршрутів трансконтинентальних магістральних газопроводів
із Сибіру та Центральної Азії через територію України, що згодом перетворило нашу державу на найбільшу транзитну
країну в світі. Роман Михайлович взяв діяльну особисту участь в ліквідації наслідків землетрусу в Спітаку (Вірменія).
У пенсійному віці (1999–2007 р.) очолював Управління соціальної політики ДК «Укргазвидобування».
Творча діяльність Р. Макара представлена 52 науковими працями, 11 винаходами, відзначена медалями ВДНГ. Він – один
із ініціаторів створення Української нафтогазової академії, незмінний член її президії та перший керівник транспортного
відділення. За багаторічну працю нагороджений орденами «Знак Пошани», «Трудового Червоного Прапора», «За заслуги»,
медалями. Йому присвоєні звання «Заслужений працівник промисловості України», «Заслужений будівельник України»,
«Заслужений будівельник Вірменії», «Почесний працівник газової промисловості».
Пам’ять про видатного діяча нафтогазової галузі України вічно житиме в наших серцях.
Друзі, колеги по роботі, редакція журналу
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Оцінка нафтогазового потенціалу ущільнених порід
девонського комплексу Дніпровсько-Донецької западини
У статті дано оцінку перспектив пошуку нетрадиційних вуглеводнів в ущільнених
карбонатних і алевро-піщаних утвореннях девонського комплексу Дніпровсько-Доvakarchuk@naukanaftogaz.kiev.ua нецької западини. У розрізі девонського комплексу встановлено 6 основних рівнів
ДП «Науканафтогаз»
розповсюдження ущільнених порід та виділено 8 ділянок, перспективних у нафтогазовому відношенні. Найбільш перспективними для пошуку нетрадиційної нафти
УДК 553.98:550.8(477.52/.6) є Грибоворуднянсько-Седнівська ділянка, а для нетрадиційного газу – ЗачепилівськоКременівська.
Ключові слова: девонський комплекс, ущільнені породи, нетрадиційні вуглеводні,
перспективні зони, оцінка ресурсів.

© С.Г. Вакарчук

канд. геол. наук

В статье дана оценка перспектив поиска нетрадиционных углеводородов в
уплотненных карбонатных и алевро-песчаных образованиях девонского комплекса Днепровско-Донецкой впадины. В разрезе девонского комплекса установлено 6 основных уровней распространения уплотненных пород и выделено 8 зон,
перспективных в нефтегазоносном отношении. Наиболее перспективными для поиска нетрадиционной нефти являются Грибоворудненско-Седневская зона, а для нетрадиционного газа – Зачепиловско-Кременовская.
Ключевые слова: девонский комплекс, уплотненные породы, нетрадиционные
углеводороды, перспективные зоны, оценка ресурсов.
The paper features results of unconventional hydrocarbons prospecting potential assessment
for the Devonian consolidated carbonate and arenaceous sedimentary rocks in the DnіproDonets depression. According to this study, 6 main stratigraphic levels of consolidated rocks
development were recognised being promising for unconventional hydrocarbon exploration. 8
prospect areas promising in terms of unconventional hydrocarbons have been recognized. The
Grybova Rudnya-Sedniv block is the most promising area to search for unconventional oil,
and the Zachepylivka-Kremenivka block is the top prospecting area for unconventional gas.
Key words: Devonian sequence, consolidated rocks, unconventional hydrocarbons,
prospect areas, resource evaluation.

З

а даними Українського державного геологорозвідувального інституту, початкові видобувні
ресурси вуглеводнів (ВВ) девонського комплексу Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) станом на 01.01.2004 р. оцінюються в 254,9 млн т. Однак
ступінь їх освоєння становить всього 21,7 %, що є найнижчим показником серед усіх інших стратиграфічних
підрозділів палеозойського комплексу. На сьогодні,
незважаючи на більш ніж 80-річний період цілеспрямованих пошуків, поклади нафти і газу в відкладах
девонського комплексу встановлено лише на 16 родовищах. Сумарний обсяг видобутку з цих родовищ на
01.01.2015 р. становив – 21,8 млрд м3 газу, 4,0 млн т нафти
(у т.ч. конденсат), що становить лише 1,28 % та 1,38 %
відповідно від загального накопиченого видобутку по
западині. Подібна ситуація і з розвіданими запасами
ВВ. На сьогодні сумарні запаси кат. С1+С2 (код класу
111+121+122) девонського комплексу оцінюють у
25,5 млрд м3 газу і 3,9 млн т нафти та конденсату, що
відповідно становитиме 3,21 % та 3,20 % від сумарних
запасів по ДДЗ. Така невідповідність між кількістю початкових видобувних ресурсів вуглеводнів і ступенем
їх освоєння може свідчити про недосконалість мето-
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дики проведення пошукових робіт у цьому комплексі,
а також методики оцінки потенційних ресурсів ВВ.
Відкриття у девонських відкладах осадових басейнів
північноамериканського континенту значних за
обсягом скупчень нетрадиційних вуглеводнів дає
можливість по-новому поглянути на проблему нафтогазоносності девонського комплексу ДДЗ і на якісно
новому рівні оцінити їх перспективи. У зв’язку з цим
на даному етапі цілком актуальним є проведення
досліджень із оцінки перспектив пошуку скупчень
нетрадиційних вуглеводнів у девонському комплексі
і перш за все тих, що пов’язані з ущільненими алевропіщаними і карбонатними породами, які можуть
вміщувати значні ресурси нафти і газу, які раніше
відносили до традиційного типу.
На сьогодні вирішення проблеми пошуку скупчень нетрадиційних вуглеводнів в ущільнених
карбонатних зокрема й алевро-піщаних породах
загалом знаходиться на початковій стадії. Окремі
аспекти цієї проблеми розглядали О.Ю. Лукін,
С.Г. Вакарчук, К.К. Філюшкін, В.М. Михайлов [1–5].
У цих роботах викладено теоретичні основи прогнозування скупчень вуглеводнів нетрадиційного

типу, а також виділено окремі стратиграфічні рівні
розповсюдження перспективних ущільнених порід
як для всього осадового розрізу ДДЗ, так і для
девонського комплексу зокрема. Для ущільнених
алевро-піщаних порід окремих стратиграфічних
підрозділів девонського комплексу було здійснено
оцінку їх ресурсної бази [3]. У той же час основну увагу
дослідників під час вивчення девонських відкладів
було зосереджено на крайовій північно-західній
частині западини, а решту території досліджували
фрагментарно.

Фактичний матеріал
і методика проведення досліджень
В основу роботи покладено результати
літолого-стратиграфічних, фаціальних, структурнотектонічних, петрофізичних, геохімічних і геологопромислових досліджень у карбонатних відкладах
девонського комплексу в межах різних структурнофаціальних зон западини. Під час проведення
досліджень було використано результати понад
460 аналізів петрофізичних властивостей порід, 156
аналізів катагенетичної зрілості порід, 96 визначень
Сорг, 76 рентгено-структурних аналізів і понад 640
описів керна та шліфів із 250 свердловин. Також було
виконано комплексну інтерпретацію матеріалів ГДС
по 45 свердловинах із застосуванням спеціалізованих
закордонних та авторських методик із метою виділення інтервалів залягання ущільнених алевропіщаних і карбонатних порід, перспективних на
нетрадиційні вуглеводні. Виділення перспективних
ущільнених теригенних і карбонатних утворень у
розрізах девонського комплексу і визначення меж
перспективних територій проводили на основі
розроблених автором критеріїв, які базуються на
результатах аналізу геологічних і промислових даних
по нафтогазоносності ущільнених палеозойських
утворень північноамериканських осадових басейнів
[2–4]. До основних із цих критеріїв належать: літологічний склад – вторинно перетворені пісковики й алевроліти, зернисті вапняки, органогенні
шламові та детритові вапняки, доломіти; фаціальна
приуроченість – алевро-піщані прибережно-морські,
дельтові та мілководно-морські утворення, карбонати – мілководно-морські (шельфові) утворення; вміст
Сорг (безпосередньо в алевро-піщаних і карбонатних
породах або супутніх глинистих породах) більше 1 %;
ступінь термальної зрілості порід: для нафти – від Ro –
0,62 до Ro – 0,80, для газу – від Ro – 0,80 до Ro – 2,5; пористість порід: для газу – не менше 1,5 %, для нафти –
не менше 2 %; проникність порід: для газу – не менше
0,009 мД, для нафти – не менше 0,1 мД; товщина перспективних пластів (або групи близькозалягаючих
пластів горизонту): для нафти – не менше ніж 25 м, для
газу – не менше 40 м; глибина залягання перспективних
пластів до 4500 м, площа розповсюдження – понад
100 км2. Також ущільнені утворення аналізували з
точки зору залягання їх у зоні маловодності. Підрахунок ресурсів нетрадиційних вуглеводнів виконували об’ємним методом. Коефіцієнт вилучення газу,

за аналогією з північноамериканськими басейнами,
приймали рівним 0,35, нафти – 0,05–0,1.

Основні результати дослідження
Девонські відклади широко розповсюджені у
Дніпровсько-Донецькій западині. У стратиграфічному
відношенні девонські утворення у ДДЗ представлені
відкладами двох відділів – середнього (частково) та
верхнього [6]. Відклади середнього відділу представлені породами ейфельського (наровський горизонт)
та живетського ярусів (старооскольський горизонт),
верхнього – франського (нижньофранський під’ярус –
пашийський, тиманський (киновський), саргаєвський і
семилуцький горизонти, верхньофранський під’ярус –
речицький, воронезький, євланівський і ливенський
горизонти) та фаменського (нижньофаменський
під’ярус – задонський і єлецький горизонти, середньофаменський під’ярус – лебедянський і оптуховський горизонти, верхньофаменський під’ярус –
кременівський, руденківський і зіганський горизонти)
[7]. Літологічний склад девонських відкладів
надзвичайно різноманітний, що обумовлено широким
набором фаціальних умов їх формування (морських,
лагунних, дельтових, континентальних тощо).
У тектонічному відношенні формування девонських
відкладів ДДЗ відбувалося в умовах двох суттєво
різних режимів – платформного (ейфель-нижній
фран) і рифтового (верхній фран – верхній фамен).
За результатами комплексного аналізу геологогеофізичних і геолого-промислових даних на
основі викладених вище критеріїв у відкладах
девонського комплексу ДДЗ виділено 6 основних
стратиграфічних рівнів розповсюдження ущільнених
порід, перспективних для пошуку нетрадиційних
вуглеводнів: ущільнені алевро-піщані породи –
живетський ярус (старооскольський горизонт),
нижня
частина
нижньофранського
під’ярусу
(пашийський і тиманський горизонти), верхня частина
нижньофаменського під’ярусу (відклади єлецького горизонту) і верхня частина фаменського ярусу;
ущільнені карбонатні породи – верхня частина нижньофранського під’ярусу (саргаєвський і семилуцький горизонти) і нижня частина нижньофаменського
під’ярусу (задонський горизонт).
Живетський ярус (старооскольський горизонт).
Відклади живетського ярусу розкриті свердловинами лише в межах північно-західної частини ДДЗ та
частково у межах прибортових зон її центральної
частини. У розкритих розрізах глибина їх залягання
змінюється від 1 400 до 4 700 м. Загальна товщина
відкладів живетського ярусу, за даними буріння,
змінюється від 20 до 80 м. У літологічному відношенні
утворені відклади живетського ярусу представлені
пісковиками сірими, дрібнозернистими, добре
відсортованими, кварцовими з підпорядкованою
роллю алевролітів і аргілітів. Товщина окремих
алевро-піщаних пачок до 15–20 м, групи пачок – до
40–45 м. Формування відкладів відбувалося в умовах
мілководного епіконтинентального морського басейну. Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах
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у середньому змінюється від МК1 до МК5 (Rо – 0,6–
1,8). Вміст Сорг у глинистих породах, що залягають
в парагенезисі з алевро-піщаними породами, –
0,1–1,2 %. Тип органічної речовини – сапропелево-гумусовий і гумусово-сапропелевий. Середні
значення відкритої пористості – 4,0–5,0 %, середні значення проникності – менше 0,1 мД. За результатами
картування прогнозних параметрів установлено, що
перспективні в нафтогазовому відношенні ущільнені
алевро-піщані породи локалізуються в південній
прибортовій зоні центральної частини ДДЗ у межах
Ісачківсько-Миргородської ділянки (рисунок). Враховуючи достатньо високий ступінь термальної
зрілості органічної речовини (Rо – 1,2–1,8), можемо
прогнозувати, що ця ділянка буде перспективна для
пошуку нетрадиційного газу. Площа перспективної
ділянки 290 км2. Середні глибини залягання перспективних пластів – 4300 м.
Нижня частина нижньофранського під’ярусу
(пашийський і тиманський горизонти). Відклади
цих горизонтів, як і відклади живетського ярусу,
розкриті свердловинами в межах північно-західної
частини і частково в прибортових зонах центральної
частини ДДЗ. У розкритих розрізах глибина їх
залягання змінюється від 1350 до 4650 м. Загальна
товщина відкладів пашийського і тиманського
горизонтів, за даними буріння, змінюється від
20 до 60 м. У літологічному відношенні породи
горизонтів представлені добре відсортованими
світло- та зеленувато-сірими, місцями бурими
дрібнозернистими кварцовими та олігоміктовими
пісковиками з прошарками аргілітів, алевролітів
та глинистих вапняків. Товщина окремих алевропіщаних пачок – до 15–20 м, групи пачок – до 40–
45 м. Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах
у середньому змінюється від МК1 до МК5 (Rо – 0,6–
1,8). Вміст Сорг у глинистих породах, що залягають у
парагенезі з алевро-піщаними породами, – 0,1–1,1 %.
Тип органічної речовини – гумусово-сапропелевий.
Середні значення відкритої пористості – 4,0–5,5 %, середні значення проникності – менше 0,1 мД. Територія
збігається із зоною розповсюдження ущільнених
перспективних порід живетського ярусу (див.

рисунок). У більшості випадків ущільнені породи цих
стратонів можна розглядати як єдиний перспективний
об’єкт. За аналогією з живетськими відкладами передбачається, що відклади пашийського і тиманського
горизонтів будуть перспективні на нетрадиційний газ.
Сумарні геологічні ресурси газу Ісачківсько-Миргородської ділянки у відкладах живетського (старооскольський горизонт) і нижньофранського під’ярусів
(пашийський і тиманський горизонти) оцінюють у
173,4 млрд м3 (видобувні – 60,7 млрд м3).
Верхня частина нижньофранського під’ярусу
(саргаєвський і семилуцький горизонти). За даними
буріння і сейсмічними матеріалами, відклади цих
горизонтів розповсюджені на глибинах до 4500 м
в основному в межах північно-західної частини
западини. Загальна товщина відкладів саргаєвського
і семилуцького горизонтів змінюється від 25 до 80 м.
У літологічному відношенні відклади горизонтів
представлені переважно перекристалізованими
органогенними детритовими вапняками, доломітизованими вапняками і доломітами з прошарками
темно-сірих аргілітів. Товщина окремих карбонатних
пачок – до 40–50 м. Ступінь катагенезу порід у
розкритих розрізах у середньому змінюється від МК1
до МК5 (Rо – 0,6–1,8). Вміст Сорг у глинистих породах, що
залягають у парагенезі з карбонатними породами, –
0,6–2,9 %. Тип органічної речовини – сапропелевий.
Формування відкладів відбувалося в умовах мілководного платформного морського басейну. Значення
відкритої пористості – 1,7–7,5 %, середні значення
проникності – менше 0,5 мД, у поодиноких випадках,
при розвитку тріщинуватості, – 2,7–7,5 мД.
За результатами проведених досліджень вдалося
виділити і закартувати 2 ділянки розповсюдження
ущільнених карбонатних порід саргаєвського і семилуцького горизонтів – Олішевсько-Лосинівську
і Грибоворуднянсько-Седнівську (див. рисунок).
Перша розташована в межах північної прибортової
зони, друга – у межах південної прибортової зони
північно-західної частини ДДЗ. Олішевсько-Лосинівська ділянка є перспективною для пошуку як
нетрадиційної нафти, так і нетрадиційного газу.
Середня глибина залягання перспективних пластів

Рис. Карта перспектив пошуку нетрадиційних вуглеводнів в ущільнених породах девонського комплексу
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у межах ділянки – 3800 м. Площа ділянки – 560 км2.
Геологічні ресурси нетрадиційного газу ущільнених
карбонатних порід Олішевсько-Лосинівської ділянки
оцінюють у 94,3 млрд м3 (видобувні – 33,0 млрд м3). Геологічні ресурси неконвенційної нафти – 224,0 млн т (видобувні –
16,8 млн т). Грибоворуднянсько-Седнівська ділянка є
перспективною здебільшого для пошуку нетрадиційної
нафти, за винятком невеликих ділянок (глибоко занурених
блоків), де можна очікувати скупчення нетрадиційного
газу. Середня глибина залягання перспективних пластів
у межах ділянки – 3000 м. Площа ділянки – 795 км2. Також потрібно зазначити, що в межах західної частини
Грибоворуднянсько-Седнівської ділянки, з точки зору
пошуку неконвенційних вуглеводнів, представляють
інтерес ущільнені карбонатні утворення воронезького
горизонту верхньофранського під’ярусу, які нарощують
саргаєвсько-семилуцький карбонатний розріз. Товщина
карбонатних пачок воронезького горизонту – до 50–60 м.
Середня глибина залягання перспективних утворень
воронезького горизонту 2500 м. Ущільнені карбонатні
породи воронезького горизонту є перспективними
виключно на нетрадиційну нафту. Геологічні ресурси
газу Грибоворуднянсько-Седнівської ділянки ущільнених
карбонатних порід воронезького, саргаєвського і
семилуцького горизонтів оцінюють у 71,1 млрд м3
(видобувні – 24,6 млрд м3). Геологічні ресурси неконвенційної нафти – 1144,0 млн т (видобувні – 85,9 млн т).
Нижня частина нижньофаменського під’ярусу
(задонський горизонт). Відклади задонського горизонту достатньо широко розповсюджені в ДДЗ і характеризуються дуже мінливим літологічним складом – від
гравелітів і конгломератів до вапняків і глибоководних
аргілітів. На окремих ділянках вулканогенні та ефузивні породи. В морських карбонатних фаціях відклади горизонту
поширені, в основному, в межах прибортових зон північно-західної частини ДДЗ. У літологічному відношенні
в межах цих районів розріз представлений світло-сірими, жовтуватими, перекристалізованими, органогеннодетритовими, зернистими, місцями доломітизованими
вапняками і темно-сірими доломітами, які чергуються з
пачками аргілітів. На окремих ділянках облямування палеопрогинів отримали розвиток рифогенні різновиди
вапняків [8]. У центральних частинах палеопрогинів карбонатні породи заміщуються глибоководними бітумінозними аргілітами [8–9]. Формування карбонатних відкладів
проходило в мілководних морських умовах із активним
гідродинамічним режимом. Загальна товщина відкладів
задонського горизонту в північно-західній частині
западини, за даними буріння, змінюється від 50–60 до
400–500 м. Товщина перспективних карбонатних пачок –
до 90 м. Вміст Сорг у карбонатних різновидах – 0,8–2,8 %,
глинисто-карбонатних – 1,2–3,5 %, у глинистих – до 5,8 %.
Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах від МК1
до МК4 (Rо – 0,55–1,5). Значення відкритої пористості –
2,6–8,2 %, середні значення проникності – 0,05–0,5 мД. За
результатами досліджень установлено, що перспективні
ущільнені карбонатні породи задонського горизонту
поширені в межах Борківсько-Осьмаківської ділянки
північної прибортової зони північно-західної частини ДДЗ
(рис.). Ділянка є перспективною для пошуку як нетрадиційної нафти, так і нетрадиційного газу. Середня глибина залягання перспективних пластів у межах ділянки –
3250 м. Площа ділянки – 125 км2. Геологічні ресурси

нетрадиційного газу ущільнених карбонатних порід у
межах Борківсько-Осьмаківської ділянки оцінюють у
28,8 млрд м3 (видобувні – 10,1 млрд м3). Геологічні ресурси
неконвенційної нафти – 40,5 млн т (видобувні – 3,0 млн т).
Верхня частина нижньофаменського під’ярусу
(відклади єлецького горизонту). Відклади єлецького
горизонту нижньофаменського під’ярусу розкриті
значною кількістю свердловин у межах північнозахідної і прибортових зон центральної та південносхідної частин ДДЗ. Їх товщина змінюється в широких
межах від 20–30 до 3500–3600 м. Глибина залягання
відкладів у розкритих розрізах коливається від 800 до
4750 м. Ділянки з найбільшими товщинами цих відкладів
локалізуються в межах палеопрогинів південної і північної
прибортових зон западини [9]. На окремих ділянках
прибортових зон цих відкладів немає внаслідок розмиву
в передпізньофаменский і передкам’яновугільний час.
У літологічному відношенні відклади єлецького горизонту
представлені теригенною товщею, яка складається з
перешарування пластів і пачок аркозових різнозернистих
та добре відсортованих пісковиків, алевролітів і аргілітів.
Товщина алевро-піщаних пачок від 20–30 до 50–60 м.
У межах центральних частин палеопрогинів роль глинистих
порід зростає. В окремих інтервалах розрізу зустрічаються
ефузивні і вулканогенні породи. У фаціальному відношенні
формування відкладів відбувалося в прибережних і
мілководно-морських умовах. Ступінь катагенезу порід
у розкритих розрізах змінюється в середньому від МК1
до МК5 (Rо – 0,55–1,80). Вміст Сорг у глинистих породах, що
залягають в парагенезисі з алевро-піщаними породами, –
1,1–3,5 %. Тип органічної речовини – сапропелево-гумусовий і гумусово-сапропелевий. Середні значення відкритої
пористості порід змінюються від 4,0 до 12,0 %, середні значення проникності – 0,05–0,2 мД. В поодиноких випадках
значення відкритої пористості сягають 16–24 %, а проникності – 110–280 мД [9]. За результатами аналізу розподілу
оціночних параметрів у відкладах єлецького горизонту
виділено 3 ділянки розповсюдження ущільнених алевро-піщаних порід, перспективних на неконвенційні вуглеводні, – Каплинцівсько-Колайдинцівська, Монастирищенсько-Журавківська та Ведильцівсько-Довжиківська.
Усі ділянки розташовані в межах південної прибортової
зони западини (див. рисунок). Площа КаплинцівськоКолайдинцівської ділянки – 320 км2. Середня глибина залягання перспективних пластів – 4200 м. Площа
Монастирищенсько-Журавківської ділянки – 290 км2.
Середня глибина залягання перспективних пластів –
4300 м. Площа Ведильцівсько-Довжиківської ділянки –
235 км2. Середня глибина залягання перспективних
пластів – 3200 м. Враховуючи високий ступінь зрілості
органічної речовини (R0 – 0,9–1,8), передбачається, що
ущільнені алевро-піщані породи єлецького горизонту
в межах цих ділянок будуть перспективні виключно на
нетрадиційний газ. Геологічні ресурси нетрадиційного
газу ущільнених алевро-піщаних порід КаплинцівськоКолайдинцівської ділянки оцінюють у 279,1 млрд м3
(видобувні – 97,1 млрд м3), Монастирищенсько-Журавківської – 229,9 млрд м3 (видобувні – 80,5 млрд м3), Ведильцівсько-Довжиківської – 136,4 млрд м3 (видобувні –
47,7 млрд м3).
Верхня частина фаменського ярусу. Відклади
верхньофаменського під’ярусу широко розповсюджені практично в усіх структурно-тектонічних зо-
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нах Дніпровсько-Донецької западини, винятком є її
бортові частини. В літологічному відношенні верхньофаменський під’ярус представлений складнопобудованою поліфаціальною товщею. У крайній північно-західній частині Дніпровсько-Донецької западини
відклади під’ярусу представлені ефузивами та континентальними теригенними червоноколірними породами.
У південно-східному напрямку, в межах центральної частини западини, зростає роль морських відкладів, про що
свідчить поява у розрізі сірих вапнистих аргілітів і вапняків. У межах південно-східної частини ДДЗ у більшості розрізів верхньофаменських відкладів виділяють дві
товщі – нижню та верхню. Нижня товща представлена
чергуванням глинисто-алевро-піщаних порід, а верхня –
чергуванням алевро-піщаних, глинистих і карбонатних
порід.
Таким чином, у фаціальному відношенні формування відкладів відбувалося в різних умовах: від субконтинентальних (північно-західна частина западини) до
мілководно-морських (південно-східна частина западини). Глибина залягання відкладів верхньофаменського
під’ярусу у розкритих розрізах змінюється від 2000 до
6000 м. Загальна товщина верхньофаменських відкладів
змінюється в широких межах від перших десятків метрів
до перших тисяч метрів. Товщина алевро-піщаних пачок –
5–15 м, на окремих ділянках – 40–60 м. Ступінь катагенезу
порід, у середньому, змінюється від ПК3 до МК4 (Rо –
0,50–1,45). Вміст Сорг у глинистих породах, що залягають
в парагенезисі з алевро-піщаними породами, – 0,5–3,6 %.
Середні значення відкритої пористості змінюються від 4,0
до 7,5 %, середні значення проникності – 0,1–0,3 мД. За результатами картування оціночних параметрів у верхньофаменських відкладах виділено одну перспективну ділянку для пошуку нетрадиційних вуглеводнів в ущільнених
алевро-піщаних породах – Зачепилівсько-Кременівську.
Ділянка розташована в межах південної прибортової зони
південно-східної частини западини (див. рисунок). Площа
ділянки – 300 км2. Середня глибина залягання перспективних пластів – 3500 м. Ураховуючи високий ступінь зрілості

органічної речовини (R0 – 0,8–1,4), можемо передбачити,
що ущільнені алевро-піщані породи верхньої частини
фаменського ярусу в межах ділянки будуть перспективні
на нетрадиційний газ. Геологічні ресурси нетрадиційного
газу ущільнених алевро-піщаних порід ЗачепилівськоКременівської ділянки оцінюють у 320,4 млрд м3
(видобувні – 112,1 млрд м3).

Висновки
За результатами проведених досліджень у розрізі
девонського комплексу ДДЗ виділено 6 прогнозних
стратиграфічних рівнів розповсюдження ущільнених
карбонатних і алевро-піщаних порід, перспективних для
пошуку вуглеводнів нетрадиційного типу. Встановлено,
що в просторовому відношенні перспективні ущільнені карбонатні і алевро-піщані породи девонського
комплексу локалізуються в межах північної і південної
прибортових зон западини. Всього виділено 8 перспективних ділянок для пошуку нетрадиційних вуглеводнів в ущільнених породах девонського комплексу, в
т.ч.: 5 – для ущільнених алевро-піщаних порід. Загальна
площа перспективних територій для пошуку скупчень
нетрадиційних вуглеводнів у відкладах девонського
комплексу ДДЗ становить 4450 км2. Сумарні геологічні
ресурси нетрадиційного газу ущільнених карбонатних
і алевро-піщаних порід девонського комплексу ДДЗ
оцінюють у 1332,0 млрд м3 (видобувні – 467,0 млрд м3).
Геологічні ресурси неконвенційної нафти – 1409,0 млн т
(видобувні – 106,0 млн т). Першочерговими для розгортання геологорозвідувальних робіт є Грибоворуднянсько-Седнівська і Зачепилівсько-Кременівська ділянки.
В межах цих ділянок рекомендується пробурити 2 оціночно-пошукові свердловини – Грибоворуднянську 1001
(глибина 2800 м; мета – оцінка перспектив пошуку нетрадиційної нафти у відкладах саргаєвського, семилуцького і
воронезького горизонтів франського ярусу) і Шедіївську
1001 (глибина 4000 м; мета – оцінка перспектив пошуку
нетрадиційного газу у відкладах верхньофаменського
під’ярусу).
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Про сприятливі передумови нафтогазоносності базогенного
комплексу в Дніпровсько-Донецькому розсуві.
Передбачуваний механізм нафтогазонакопичення та
занурення базогенного комплексу
Обґрунтовано необхідність виділення у Дніпровсько-Донецькому розсуві нового базогенного нафтогазоносного комплексу. Розглянуто умови нафтогазонакопичення та
механізм його занурення.
Ключові слова: базогенний нафтогазоносний комплекс, нетрадиційні пастки, схили виступів кристалічного фундаменту.
Обоснована необходимость выделения в Днепровско-Донецком раздвиге нового базогенного нефтегазоносного комплекса. Рассмотрены условия нефтегазонакопления и
механизм его погружения.
Ключевые слова: базогенный нефтегазоносный комплекс, нетрадиционные ловушки, склоны выступов кристаллического фундамента.
The need to distinguish a new basis-and-genesis petroleum complex in the Dnipro-Donets
sliding was justified. Conditions of oil and gas accumulation and immersion mechanism were
considered.
Key words: basis-and-genesis petroleum complex, unconventional traps, crystalline
basement high slopes.

Р

озглянувши нові перспективні об’єкти пошуку
покладів ВВ у Дніпровсько-Донецькому розсуві
(ДДР), запропоновано виділяти нижній нафтогазоносний комплекс (НК), у покрівельній частині якого
із надфундаментних утворень (матеріали вивітрювання та руйнування докембрію і базальних шарів осадових порід) формуються продуктивні нетрадиційні
пастки, а в підошовній частині (приповерхневий розріз кристалічного фундаменту (КФ) докембрію) – продуктивні вторинно розущільнені резервуари (ВРР), що
розташовані у прирозломних смугах деструкції. НК, на
відміну від осадових комплексів, має дискретний розвиток і зазвичай локалізується в прирозломній зоні на
схилах виступів кристалічного фундаменту (ВКФ). На
жаль, термін НК, яким ми до цього часу користувалися, виявився не зовсім вдалим, бо у ДДР девонський
продуктивний комплекс також називають нижнім.
Не буде універсальною і його назва «архей-протерозойський», оскільки подібні процеси нафтогазонакопичення відбуваються і у мезозойських гранітоїдах,
наприклад, під час формування вторинно розущільнених колекторів на родовищі Білий Тигр. Тому пропонуємо вживати термін базогенний (гр. basis – основа +
гр. genesis – утворення) нафтогазоносний комплекс
(БК). Тоді зникають вищенаведені неточності та обмеження, і термін набуває певної універсальності, бо ним
можна користуватися під час аналогічних досліджень
і в Західному та Південному нафтогазоносних регіонах

України. Базогенний комплекс доцільно розділити на
два підкомплекси: верхній (БК2), де оцінюється нафтогазоносність схилових відкладів, та нижній (БК1),
де вивчається перспективність ВРР. Якщо об’єм БК2
складно, але можна обчислити, то підошву БК1 зараз
навіть теоретично визначити важко.
Існують беззаперечні докази парагенезису природних резервуарів у БК1 та БК2. Так, спільне їх знаходження виникало внаслідок взаємопов’язаних
факторів формування на схилах ВКФ нетрадиційних
резервуарів: контрастні тектонічні рухи та виникнення деструктивних прирозломних смуг розущільнення
КФ, де формуються тупикові ВРР;→руйнування схилів
ВКФ та утворення схилових пасток олістостром-клиноформного вигляду;→заповнення резервуарів ВВфлюїдами за рахунок їх субвертикальної міграції, бо
більшість глибинних виступоформуючих розломів виступають у ДДР шляхами живлення абіогенними вуглеводнями. Отже, у базогенному комплексі вуглеводні
будуть розміщені як у нетрадиційних пастках зовнішнього облямування схилів ВКФ (ВК2) – гравітектонічні
пастки олістостром-клиноформного вигляду та літолого-стратиграфічні пастки, що пов’язані з вклиненням
продуктів руйнування докембрію, так і у приповерхневому розрізі КФ (БК1), де залежно від міграційної
напруги ВВ-флюїдів можуть сформуватися пастки
жильного, штокверкового та квазіпластового типів [1].
Якщо вслід за вертикальною відбулася латераль-
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на міграція вуглеводнів (наприклад, в умовах, коли
резервуари БК2 стали повністю заповненими ВВфлюїдами) і продуктивними стали, зокрема, суміжні
антиклінальні пастки, то це вже прерогатива осадового комплексу. Такі та подібні випадки і виявили певну
проблематичність у практичному використанні правила Кудрявцева, бо осадова пастка в плані, як правило, не відповідатиме продуктивній пасці БК. Ці труднощі пов’язані з видимою схожістю (поклади мають
одні й ті ж ВВ-флюїди), хоча, по суті, існує принципово
інший механізм нафтогазонасиченості таких об’єктів у
проміжних (надфундаментних) утвореннях. Отже, щоб
не виникло пошукової помилки, ці пастки потрібно
чітко розмежувати, а потім уже скористатися правилом Кудрявцева, маючи на увазі те, що поклади в БК
сформувалися за рахунок субвертикальної міграції
глибинних вуглеводнів і тому розташовані практично
in situ, тоді як поклади суміжного осадового комплексу – за їх латерального руху, а отже, вони будуть дещо
зсунуті від зон живлення. Тому виділення у ДДР базогенного нафтогазоносного комплексу, який має не
тільки вертикальний, а і складний геодинамічний субгоризонтальний (діагональний) контакт із осадовим, є
не тільки теоретично доцільним, але і необхідним для
успішного ведення ГРР.
Розглянувши передбачуваний механізм занурення
та нафтогазонакопичення базогенного комплексу, зазначимо, що ДДР був закладений у неогеї (рифей або
середній девон), коли принципово окреслилася нова
структура північно-західного простягання, яка поділила Сарматський палеощит на Український щит та
Східноєвропейську плиту. Ґрунтуючись на положеннях сучасної плитної тектоніки, зокрема, на тому, що
літосфера має шарувату структуру, занурення ДДР автор розглядає як результат горизонтального пружнов’язкого тепломасоперенесення матеріалу континентальної кори по системі субгоризонтальних смуг
розширення. Механізмом заглиблення ДДР слугувало
тектонічно-гравітаційне опускання широтних мезоблоків лістричної кінематики [2]. Останні обмежені
коровими лістричними скидами, що в покрівлі БК2
фіксуються як круті розломи, а в підошовній частині
змінюють падіння на субгоризонтальне та з’єднуються
своїм корінням зі смугою розтягу літосферної кори.
Лістричні мезоблоки формують збалансовану геодинамічну систему, яка фіксується лише на ранньодевонському етапі розвитку ДДР, бо потім опиняється
суттєво похованою під гравіоерозійними та солянокупольними структурами.
За розробленою автором структурно-тектонічною
моделлю ДДР [2], його геодинамічний каркас складається з системи повздовжніх осьових антетичних та
розташованих симетрично їм приосьових і пришовних мезоблоків. Першими починають занурюватися
пришовні мезоблоки, де накопичуються максимальні
потужності девонських порід. Потім лістричними скидами сповзають із наростаючою амплітудою і складним механізмом гравітаційного клинення приосьові
та осьові мезоблоки. Цей геодинамічний режим сприяв виникненню певних напруг гравітаційного клинен20

ня приосьових мезоблоків, що спричинило формування тут зворотних скидів та серединних ВКФ. Такі
структурні перебудови відбувалися у буферному (між
фронтальним та контрфронтальним) полі тангенціальних напруг [3], що працювали як клин, перешкоджаючи інтенсивному зануренню пришовної та затримуючи
зростаючий темп розширення осьової частин розсуву.
Верхню смугу розширення континентальної кори
пропонується [4] зіставляти з площадками відбиття
горизонту К2 глибинного сейсмічного зондування,
який у районі Чернігова фіксується на глибині порядку 10–12 км. Вважається, що границя К2 відповідає
підошовній частині архей-протерозойських утворень.
Ця границя, як свідчить аналіз сейсмічних відбиттів,
має певну товщину, де чергуються ділянки підвищених та понижених швидкостей, що пояснюється
[4, с. 39] розущільненням КФ унаслідок тектонічних
горизонтальних переміщень. Подібний механізм
диз’юнктивного занурення існував і на мобільних схилах плечей ДДР, але діяти він почав значно пізніше – у
ранньокам’яновугільний час. Таке занурення БК чітко
проявилося у найбільш опущеній частині північного
плеча – на Харківському сегменті [5], де виділяються
Люботинський, Скворцівський, Хорошівський, Юліївський, Васищівський, Наріжнянський, Денисівський та
Островерхівський лістричні блоки.
Механізм занурення ДДР, виходячи із запропонованої вище моделі, тісно пов’язаний із умовами його
нафтогазонакопичення. Автор, як і деякі дослідники
[6, 7], припускає, що розущільнені зони розтягу не
тільки накопичують та утримують глибинний метан,
а й виступають своєрідними «хімічними реакторами»,
де за наявності водних розчинів та природних каталітичних систем (глинисті мінерали) вуглеводневі гази
частково перетворюються на флюїди нафтового ряду,
що сприяє зменшенню тисків насичення та залученню
у смугу розтягу нових обсягів метану. Доведено [7], що
водна фаза флюїдів існує вже на глибинах 15–25 км.
Тому логічно передбачити, що прирозломні зони корових лістричних скидів будуть шляхами вертикальної міграції цих вуглеводнів, бо вони з’єднуються з
вуглеводнегенеруючими деструктивними смугами
розсуву. У ряді випадків лістричні мезоблоки пересікають розломи древнього закладення, які також виконують роль підвідних каналів живлення глибинними ВВ-флюїдами. Вертикальними шляхами живлення
вуглеводнями вважають і кільцеві вулканоструктури,
які деякі дослідники пов’язують із безпосередніми
осередками руху глибинних флюїдів. Беручи до уваги
сучасні уявлення про природу хвилеводів, треба передбачити, що конвективне тепломасоперенесення
ВВ-флюїдів у верхню частину літосферної кори відбувається унаслідок імпульсивних збуджень («сейсмічні
мітки»), коли докембрій стає «прозорим» для проникнення глибинного метану [8].
На диз’юнктивних схилах ВКФ ділянки підтікання вуглеводневих флюїдів можна прогнозувати за:
зміною пластових мінералізованих вод на розбавлені (опріснені), які виникли після конденсації глибинного пару;

підвищеним вмістом у водах йоду, що свідчить про
глибинне конвективне масоперенесення;
неотектонічною активізацією ділянки, яка опосередковано вказує на можливий сучасний підіймальний рух флюїдів. У КФ вуглеводневі пастки побудовані значно складніше, ніж осадові, і в умовах ДДР
приурочені в основному до тріщинуватих зон тектонічно активних схилів ВКФ. Під час формування тут
вторинно розущільнених природних резервуарів
(ВРР) на фільтраційно-ємнісні властивості докембрію
впливали різноманітні чинники та процеси: тріщиноутворення, перекристалізація, фільтрація розчинів,
метасоматичне вилуговування, механічне руйнування. Як показала світова практика, у ВРР можуть розміщуватися високодебітні поклади. Є підстава вважати, що у ДДР канали живлення на деяких ВРР діють і
сьогодні [1]. Тому вже зараз можна ставити питання
про способи штучної активізації нагнітання вуглеводнів у ВРР. Більш детально особливості формуван-

ня природних резервуарів у базогенному комплексі,
що розміщений на шляху підтікання глибинних вуглеводнів, буде розглянуто у наступній статті з цього
циклу.

Висновок
Якщо розпочати оцінку нафтогазоносності БК із
неглибоко занурених, якісно підготовлених перспективних об’єктів пошуку та пробурити на них 10–20
свердловин, то у ДДР можна забезпечити приріст
вуглеводневої сировини на 40–50 умовних одиниць
палива [9]. Тому вже зараз необхідно цей пошуковий
проект втілювати в життя, адже його реалізація стане
реальним заходом зменшення ціни на енергоносії. Реалізувати його можна за сприятливого інвестиційного клімату у видобуванні ВВ, урівноваживши інтереси
бізнесу та суспільства, тобто створивши сприятливе,
контрольоване державою, регуляторне середовище у
сфері надрокористування.
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новини

1.

Видобуток газу в Україні

В

идобуток газу в Україні у 2015 р. (без даних по АР Крим) становив 19,9 млрд м3 проти 20,2 млрд м3 у
2014 р. (без Криму). Основний обсяг видобутку припадав на ПАТ «Укргазвидобування», яким у 2015 р.
видобуто 14,5 млрд м3 (у 2014 р. – 15,1 млрд м3). Видобуток газу на підприємствах ПАТ «Укрнафта» у минулому році сягав 1,5 млрд м3 проти 1,7 млрд м3 у 2014 р., приватними підприємствами видобуто відповідно 3,9 та 3,3 млрд м3.

За матеріалами http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/
uk/publish/article?art_id=245086132&cat_id=35081

За оцінками, видобуток газу в АР Крим у 2015 р. становив 1,8 млрд м3, у 2014 р. – 2,0 млрд м3.
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Експериментально досліджено фільтрацію газу у зразках гірських порід за умови переходу від ламінарного до турбулентного режиму, оцінено межу прояву останнього
та наявність поправки на ефект Клінкенберга.
Ключові слова: гірська порода, газопроникність, пористість, фільтрація газу, середній тиск, ефект Клінкенберга, закон Дарсі, ламінарний режим, турбулентний режим.
Экспериментально исследована фильтрация газа в образцах горных пород в условиях перехода от ламинарного к турбулентному режиму, оценены граница проявления
последнего и наличие поправки на эффект Клинкенберга.
Ключевые слова: горная порода, газопроницаемость, пористость, фильтрация газа,
среднее давление, эффект Клинкенберга, закон Дарси, ламинарный режим, турбулентный режим.
Gas filtration in samples of rocks was investigated by experiment under conditions of transition from laminar to turbulent regimes, the latter’s flow limit and existence of the Klinkenberg
effect correction were evaluated.
Key words: rock, gas permeability, porosity, gas filtration, medium pressure, Klinkenberg
effect, Darcy’s law, laminar regime, turbulent regime.

З

а довготривалий період вивчення фільтрації
флюїдів у пористих середовищах розроблено
теоретичні засади і методики лабораторного
вимірювання газопроникності зразків гірських порід
та способи інтерпретації результатів дослідів. В основному, такі роботи проводили окремо для ламінарного (лінійного) і турбулентного (нелінійного) режимів
фільтрації газу [1–5 та ін.]. Однак поза увагою дослідників залишається ряд нез’ясованих питань щодо взаємопереходу цих режимів, їх прояву і співіснування у
породах різної проникності тощо. Зокрема, нема однозначного пояснення тому, як проявляється і враховується поправка на ефект Клінкенберга після турбулізації газового потоку. Іноді рівняння турбулентного
потоку газу (за Форхгеймером) подають із поправкою
Клінкенберга [5], а іноді [3, 4 та ін.] таке твердження
відсутнє, а тому не зрозуміло, чи вона взагалі є і як її
вводять.
Звісно, що критерієм підтвердження чи спростування теорії небезпідставно вважається практика або
експеримент. У зв’язку з цим проведено серію цільових дослідів вимірювання газопроникності зразків
низькопроникних теригенних порід на усталених режимах фільтрації газу (азоту) за різних значень перепадів і середніх тисків. Досліди виконували за стандартною методикою [2, 3, 5 та ін.] у кернотримачах із
усебічним гідрообтисненням на зразках завдовжки
3 см, діаметром 2,7 см. Для ілюстрації вибрано три
зразки – один пісковик 96126 і два алевроліти 96182 і
92525. Для першого з них у широкому діапазоні зміни
тисків було встановлено існування обох режимів фільтрації газу (як ламінарного, так і турбулентного) і чітко
простежується взаємоперехід між ними.
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Оскільки серійні досліди переважно проведені за
кімнатних (практично за стандартних) умов, для обчислень газопроникності, відповідно до закону Дарсі,
використано рівняння:
,

(1)

де Кпр – поточні (позірні) значення газопроникності в
10-15 м2; Q0 – об’ємні витрати газу, приведені до стандартних умов в см3/с; р0 – атмосферний тиск у МПа
(прийнято 0,10 МПа ≈ 1 фіз. атм); – в’язкість газу за
термобаричних умов досліду в мПа∙с; L – довжина
зразка породи в см; р – перепад тисків між входом у
зразок і виходом із нього (рвх–рвих) у МПа; – середній
тиск у зразку (рвх+рвих)/2 у МПа; F – площа поперечного
перетину зразка в см2.
Ще з дослідів Клінкенберга [1] відомо, що за рахунок прослизання молекул газу в капілярах значення
поточної газопроникності Кпр пористих середовищ
залежить від середнього тиску згідно з виразом:
,

(2)

у якому
– абсолютна газопроникність, яка теоретично дорівнює рідинопроникності за відсутності
фізико-хімічної взаємодії рідини з породою; в – коефіцієнт відхилення від закону Дарсі на прослизання
молекул газу (ефект Клінкенберга). На графіку в координатах
точки вимірювань поточної
газопроникності на різних середніх тисках апроксимуються прямою лінією, яка на перетині з ординатою
вказує величину , а нахил її до абсциси – міру відхи-

Для ламінарного режиму
фільтрації газу згідно з рівнянням (2) точки 1–6 вимірювань
поточної газопроникності Кпр
за різних середніх тисків на
графіку
(рис. 1, а)
впевнено апроксимуються прямою лінією (відрізок Іа на рис. 1,
а), екстраполяція якої до осі
ординат показує величину
абсолютної газопроникності
=1,54∙10-15 м2, tg α=0,103, коефіцієнт в=0,0669. Після точки
6 починається турбулізація потоку газу, що надалі з перепаду тиску понад 1,4 МПа виРис. 1. Інтерпретація вимірювань газопроникностей, розрахованих за рівнянням Дарсі (а) і за рівнянражена кривою, яка дотично
ням Форхгеймера (б): позначення: 1–15 – номери точок вимірювань газопроникності; Іа і Іб – відповідвідходить від прямої Іа і парано ламінарний (точки 1–6) і турбулентний (точки 7–11) режими фільтрації газу; ІІ – згасаюча турбулентболічно круто завертає дона фільтрація газу (точки 12–15) – штрих-пунктиром одна з подібних гіпотетичних кривих
лення від
, виражену в рівнянні (2) тангенсом кута низу, утворюючи в межах точок 7–11 криволінійний
α (рис. 1, а) або коефіцієнтом в, що дорівнює
. відрізок Іб. Із результатів дослідів, розрахованих за
Величина відхилення, згідно з рівнянням (2), у двочленним рівнянням Форхгеймера (3), точки 8–11 із
лінеаризуються
міру зменшення
прогресуюче зростає і за про- таблиці в координатах 1/Кпр і
никності, значно меншої за 0,1∙10-15 м2, може навіть (рис. 1, б), а на продовженні цієї лінії до ординати одерсуттєво перевищувати її фактичне значення. Під час жано значення абсолютної газопроникності, в цьому
турбулентного руху газу, за стандартних умов ви- прикладі
=1,47∙10-15 м2 (1/Кпр=0,68). Різниця між її
конання дослідів, для розрахунків придатний спро- попереднім значенням 1,54∙10-15 м2 становить 4,5 % і
щений варіант двочленного рівняння Форхгеймера: є нормативно прийнятною [2]. Коефіцієнт турбулентності , тобто tg , дорівнює 0,57, коефіцієнт а=0,84.
,
(3)
Порівняння фрагментів а та б рис. 1 показує, що за
турбулентного режиму фільтрації також враховано поде  – коефіцієнт турбулентності як складова зусилля правку Клінкенберга, оскільки вона наявна на рівні сена подолання інерційних опорів; 0 – густина газу за реднього тиску, з якого починається турбулізація. З цього
стандартних умов у г/см3.
рівня і з цією поправкою лінія турбулентного Іб режиму
Обидві частини цього рівняння містять оберне- асимтотично відходить від ламінарного Іа і прямує до
ну величину газопроникності, і воно на графіку в ко- оберненого значення
, яке справа у знаменнику рівординатах 1/Кпр і
лінеаризується – поточні няння (3) після зміни режимів фільтрації тотожне
рівзначення 1/Кпр за різних перепадів тиску апроксиму- няння (2). У ньому поправка Клінкенберга (коефіцієнт в),
ються прямою лінією, яка на осі ординат відсікає кін- згідно з універсальною кореляцією
цеве значення
, а тангенс кута її нахилу до абсциси [3], для високопроникних порід понад (100–200)∙10-15 м2
(tg  на рис. 1, б) дорівнює коефіцієнту турбулентності . є незначною, і її існування залишалося поза увагою у доЗа результатами наших дослідів і з математичної слідах Є.Б. Чекалюка і Д.В. Кутової [4] та В.І. Горояна зі спісуті рівняння Форхгеймера (3) стає очевидним, що в вавторами [5]. Вплив поправки стає помітним лише для
ньому символ
рівнозначний
рівняння Клін- порід із
у перші десятки одиниць 10-15 м2 і стрімко
кенберга (2). Звідси, за аналогією з ним у стандартних зростає – у породах із
, меншою за 0,01∙10-15 м2. Поточумовах турбулентної фільтрації газу, для лаборатор- ні значення К від абсолютних
за невеликих середніх
пр
них розрахунків можна користуватися виразом:
тисків можуть відрізнятися навіть на порядок і більше.
У подальших дослідах на зразку 96126 із протитис,
(4)
ком на виході з нього (точки 12–15, крива ІІ) зменшення перепадів тисків і зростання їхніх середніх значень
у якому =tg , а= .
призводило до поступового згасання турбулентності
Фільтрацію газу найбільш повно досліджували на зраз- газового потоку і підвищення Кпр, близького до його
(рис. 1, а). Крива ІІ не вику пісковику 96126, абсолютна газопроникність якого да- абсолютного значення
вала змогу у широкому діапазоні р від 0,1 до 4,7 МПа здій- ражає самостійного режиму фільтрації, її можна охаснювати вимірювання Кпр у ламінарному і турбулентному рактеризувати як згасаючу (нестаціонарну) турбурежимах за постійного атмосферного тиску і перемінно- лентність, оскільки вона складається з кінцевих точок
го протитиску на його виході. У таблиці подано результа- стаціонарних кривих окремих турбулентних режимів,
ти вимірювань і розрахунки фільтраційних параметрів, які з різних середніх тисків віялоподібно відходили би
що здійснені паралельно за рівняннями Дарсі і Форхгей- від своїх ліній ламінарного руху типу Іа. Таку гіпотемера, а на рис. 1 зображено відповідні до них графіки. тичну криву на рис. 1, а зображено штрих-пунктиром.
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Доцільно звернути увагу на важливий параметр,
що є характеристичним для трубної і підземної газодинаміки, – співвідношення витрат газу Q0 і різниці
квадратів перепадів пластового рпл і вибійного рвиб
тисків у свердловинах
. За умови
припливу газу високого тиску в газопромисловій
практиці залежність Q0 від р2 (індикаторна діаграма)
прямолінійна для ламінарного й увігнута до осі р2 –
турбулентного режимів фільтрації. На прикладі зразка
пісковику 96126 (рис. 2) видно, що індикаторна діаграма
у лабораторних дослідах може бути
завжди лише криволінійною, увігнутою до осі р2. За
низьких перепадів і середніх тисків це обумовлене
відхиленням від лінійності за рахунок прослизання
молекул газу (ефект Клінкенберга) – на графіках лінеаризація можлива, наприклад, у півлогарифмічних
координатах [3]. Із досягненням умов турбулентності
кривизна тільки зростатиме. Отже, рекомендації графічно перевіряти наявність прямої пропорціональності
як ознаки ламінарного потоку газу
через піддослідні зразки порід не є виправданими, хоч
нерідко зустрічаються в наукових публікаціях, у тому
числі в монографічних посібниках із фізики пласта [6, 7
та ін.]. Фактично можливі лише квазілінійні графіки такого типу, наприклад, за рахунок загрублення під час
їх побудови та у вузькому діапазоні перепадів тисків.
Рис. 2. Залежність витрат газу від перепадів тисків для зразка
Нині встановлено надійні критеріальні параметри
96126 (індикаторна крива): 3–15 номери точок вимірювань
для визначення умов, за яких у зразках гірських порід
Нині не існує методики інтерпретації кривих типу ІІ, відбувається зміна ламінарного і турбулентного режидля таких нестаціонарних умов її варто створити, здій- мів фільтрації газу. Вона обумовлена лінійною швидкісснивши серію цільових експериментів на зразках різної тю потоку, що залежить, крім перепаду тисків і в’язкості
газопроникності. Коли ж у спеціальних експериментах газу, також від ряду інших параметрів, зокрема від попотрібно імітувати термобаричні умови, подібні до плас- ристості, структури порових каналів, їх звивистості
тових, тоді результати вимірювання газопроникності тощо, корелятивні зв’язки між якими недостатньо тісні.
можна порівнювати лише за однакових середніх тисків та
Для оцінки межі, за якою турбулентна фільтрація
їхніх перепадів. Відомі спроби створити зведене рівнян- газу не проявляється, було проведено досліди на
ня Дарсі і Форхгеймера для визначення газопроникності зразках алевролітів 96182 і 92525 із абсолютною гапорід за умов неусталеної фільтрації – за зміною тиску зопроникністю відповідно 0,12∙10-15 та 0,028∙10-15 м2.
під час перетікання газу з ємності відомого об’єму [8]. У першому з них відхилення від лінійності лише заУ ньому використано ряд припущень, додаткових коефі- значається з перепаду тисків понад 2 МПа, у другому
цієнтів, навіть запозичено із трубної гідравліки критерій воно взагалі не спостерігалося навіть за р до 3,7 МПа
Рейнольдса, хоч іще Шейдегер [9] вважав неприпусти- (рис. 3). На зразках 96182 (точка 14) і 92525 (точки
мим застосовувати його для пористих середовищ, поза- 13–15) у дослідах із протитиском, тобто за значних
як одержані результати можуть відрізнятися в 750 разів.
витрат газу і швидкості потоку, зауважено незначне
підвищення поточної газопроникності Кпр. Ймовірними причинами цього
можуть бути часткові відхилення термодинамічних показників фільтрації
відносно прийнятих у рівнянні (1). Зокрема, зміна тиску вздовж зразка, можливо, є не середньоарифметичною,
а середньогеометричною, середньоквадратичною тощо. Не виключено
порушення ізотермічності за рахунок
розширення газу на виході із зразка і
т.ін. Отже, для встановлення фактичних причин потрібно провести скрупульозні експерименти з точним вимірюванням змін тиску і температури
Рис. 3. Залежність газопроникності алевролітів від оберненої величини середнього тиспо всій довжині піддослідних моделей.
ку: 96182, 92525 – номери зразків; 1–15 – номери точок вимірювання газопроникності
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Таблиця
Результати вимірювання газопроникності за різних перепадів і середніх тисків

Зразок 96126, дрібнозернистий пісковик під усебічним гідрообтисненням у 20 МПа, L – 3,14 см, F – 5,765 см3,
0 – 0,00111 г/см2, р0 – 0,0954 МПа, температура – 22,5 °С
Q0, см3/с

,
мПа∙с

Кпр за рівн. (1),
10-15 м2

8,749∙10-4

1,223∙10-2

0,01771

2,573

10,24

0,389

1,330∙10-4

«

1,047∙10-2

1,376∙10-1

«

2,419

8,50

0,413

1,496∙10-3

1,735∙10-1

«

2,100∙10-2

2,602∙10-1

«

2,280

7,44

0,439

2,829∙10-3

2,432∙10-1

«

5,005∙10-2

5,840∙10-1

«

2,148

5,91

0,466

6,349∙10-3

3,633∙10-1

«

1,229∙10-1

13,29∙10-1

«

1,990

4,36

0,503

1,445∙10-2

6,188∙10-1

«

3,738∙10-1

37,21∙10-1

«

1,832

2,80

0,546

4,045∙10-2

14,174∙10-1

«

2,000

15,402

0,01773

1,419

1,322

0,705

0,167

-1

«

4,319

27,624

0,01777

1,181

0,919

0,847

0,299

-1

30,485∙10

«

9,284

50,000

0,01785

0,999

0,636

1,001

0,539

40,165∙10-1

9,71∙10-2

16,12

75,539

0,01791

0,872

0,486

1,147

0,812

46,941∙10-1

9,81∙10-2

рвх, МПа

рвих, МПа

9,988∙10-2

9,54∙10-2

1,399∙10-1

20,805∙10

, МПа

, МПа-1

1/Кпр,
1/10-15 м2

22,03

94,103

0,01799

0,799

0,417

1,252

1,007

-1

17,83

81,663

0,01818

0,866

0,296

1,155

0,865

«

-1

30,485∙10

12,74

63,796

0,01828

0,951

0,258

1,052

0,672

«

40,843∙10-1

5,353

34,602

0,01839

1,235

0,228

0,810

0,362

«

43,747∙10-1

2,897

23,401

0,01841

1,545

0,221

0,647

0,245

«

20,515∙10

Висновки
Для точного лабораторного визначення абсолютної газопроникності ( ) необхідні виміри щонайменше на трьох і більше перепадах і середніх тисках, щоб
одержати достатньо даних для інтерпретації результатів досліджень за рівняннями Дарсі або Форхгейме, за нелінійним законом
ра відповідно. У величину
фільтрації газу (за Форхгеймером), не потрібно вводити поправку на прослизання його молекул (ефект
Клінкенберга).

Для порід зі значною проникністю ( >10∙10-15 м2)
існує переважно нелінійна фільтрація газу (за Форхгеймером) – лінійна можлива лише за дуже малих перепадів тисків. У породах із проникністю
, меншою
за 0,1∙10-15 м2, можлива тільки лінійна фільтрація за
законом Дарсі. У цьому діапазоні проникностей проявляються обидва режими фільтрації, тому в цій зоні
невизначеності для однозначного виявлення одного
з них часто потрібно збільшувати кількість поточних
вимірів Кпр.
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Вибір стабілізованих компоновок низу
бурильної колони для буріння свердловин /
Selection of Stabilized Bottom-Hole Assemblies
for Drilling of Wells
© М.А. Мислюк / M. A. Myslyuk
д-р техн. наук / Doctor of Technical Sciences
mmyslyuk@ukr.net
Р.М. Долик / R. M. Dolyk
ІФНТУНГ / IFNTUOG
УДК / UDC 622.24.001.57
Запропоновано модель вибору стабілізованих компоновок низу бурильної колони (КНБК) із урахуванням інформаційної невизначеності про контакт опорно-центруючих елементів (ОЦЕ) зі стінкою свердловини. На прикладі
даних буріння вертикальної і похилої ділянок св. 172-Мелехівської проаналізовано її вплив на статичні і динамічні
характеристики КНБК. Обґрунтовано оптимальні КНБК для буріння вертикальної і похилої ділянок св. 172-Мелехівської, наведено їх характеристики.
Ключові слова: багатоопорна КНБК, динамічні характеристики, інформаційна невизначеність, похила свердловина, ризики, система обмежень, статичні характеристики.
Предложена модель выбора стабилизированных компоновок низа бурильной колонны (КНБК) с учетом информационной неопределенности о контакте опорно-центрирующих элементов (ОЦЭ) со стенкой скважины. На примере данных бурения вертикального и наклонного участков скв. 172-Мелеховской проанализировано ее влияние на
статические и динамические характеристики КНБК. Обоснованы оптимальные КНБК для бурения вертикального и наклонного участков скв. 172-Мелеховской, приведены их характеристики.
Ключевые слова: динамические характеристики, информационная неопределенность, многоопорная КНБК, наклонная скважина, риски, система ограничений, статические характеристики.
The article suggests a model for selection of the stabilized bottom-hole assemblies (BHA) with the account of the information
uncertainty concerning the contact of the centralizing and supporting elements (CSE) with the wellbore wall. The influence of
well Melekhivska 172 on the BHA static and dynamic characteristics was analysed on the example of the data of drilling of its
vertical and inclined sections. Optimal BHAs for drilling of vertical and inclined sections of well Melekhivska 172 were justified
and their characteristics were provided.
Key words: constraint system, directional well, dynamic characteristics, information uncertainty, multi-supported BHA,
risk, static characteristics.

В

інженерній практиці вибір компоновок низу
бурильної колони (КНБК) для буріння ділянок
стабілізації кривини обґрунтовують на основі
аналізу статичних і динамічних розв’язків систем диференціальних рівнянь рівноваги пружної осі низу бурильної колони зазвичай для плоскої розрахункової
схеми [1–4]. При цьому опорно-центруючі елементи
(ОЦЕ) моделюють як повно- і неповнорозмірні точкові
опори з їх фіксованим місцем розташування (у центрі
опори).
Очевидно, що така модель не є адекватною навіть із
урахуванням припущення про точковий контакт ОЦЕ
зі стінкою свердловини. Конструктивні особливості ОЦЕ (наявність поверхні з номінальним діаметром
Di і довжиною li), а також локальні нерівності стінок
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I

n engineering practices, selection of bottomhole assemblies (BHA) for drilling well curvature
stabilization sections are usually justified for a twodimensional design model on the basis of the analysis
of the static and dynamic solutions for the differential
equation system of the elastic axis balance of the
BHA [1–4]. Therewith, the centralizing and supporting
elements (CSE) are modelled as full- and part-size point
supports with their fixed location (in the center of the
support).
It is clear that such a model in not adequate even with
the account of the assumption about the point contact of
the CSE with the wellbore wall. The CSE design peculiarities
(availability of a surface with the nominal diameter Di
and length li) and local wellbore wall irregularities permit

свердловин допускають невизначеності у традиційній постановці задач оцінки статичних і динамічних
характеристик КНБК для заданих умов буріння [1–4].
У нашій статті розглянуто вибір стабілізованих
КНБК для роторного буріння свердловин із урахуванням інформаційної невизначеності про контакт ОЦЕ
зі стінкою свердловини. В основу покладено запропоновані в [3] та розвинуті з урахуванням поліфункціональних вимог до КНБК у [5–7] методичні засади їх
вибору.

uncertainties in traditional statement of the problems on
evaluation of the BHA static and dynamic characteristics
for the specified drilling conditions [1–4].
This article deals with selection of the stabilized BHAs
for rotary well drilling with the account of the information
uncertainty about the CSE contact with the wellbore
wall. It is based on the methodological principles for their
selection that were suggested in [3] and developed with
the account of the polyfunctional requirements to the
BHAs in [5–7].

Розрахунок характеристик КНБК

Calculation of BHA characteristics

Для розрахунку статичних і динамічних характеристик КНБК в умовах інформаційної невизначеності
про контакт ОЦЕ зі стінкою свердловини використано модель [3, с. 119]. Диференціальне рівняння поперечної деформації елемента низу бурильної колони

The model was used for calculation of the BHA static
and dynamic characteristics under the conditions of
information uncertainty about the CSE contact with the
wellbore wall [3, p. 119]. Differential equation of the BHA
element lateral deformation is

, (1)

,(1)

де w(x) – прогин елемента низу бурильної колони як
функція координати х; Е – модуль пружності матеріалу при розтягу (стисненні); І – осьовий момент інерції

where w(x) – BHA element deflection as a function of
coordinate х; Е – material elastic modulus under tension
(compression); І – axial moment of inertia of cross-

поперечного перерізу;

section;

–

поздовжня сила, яка діє вздовж осі колони у перерізі

х; G – навантаження на долото; ω – кутова швидкість

обертання долота; ρм та ρр – відповідно густини матеріалу труби та бурового розчину; g – прискорення сил
тяжіння; S – площа поперечного перерізу труб; α – зенітний кут викривлення свердловини.
Статичний розрахунок wc(x) виконують при ω=0 в
(1), а динамічний розрахунок wд(x) – із нульовою правою частиною (1).
Граничні умови:
на долоті (х=0)
(2)

– linear force

acting along the string axis in cross-section х; G – weight
on the bit; ω – angular velocity of bit rotation; ρм, ρDM –
density pipe material and drilling mud respectively;
g – gravitational acceleration; S – cross sectional area of
pipes; α – wellbore deviation zenith angle.
Static calculation ws(x) is conducted at ω=0 in (1), and
dynamic calculation wd(x) – with zero right part of (1).
Limiting conditions:
on the bit (х=0)
(2)
in the CSE mounting places (хі)
(3)

у місцях встановлення ОЦЕ (хі)
(3)
у точці дотику низу бурильної колони до стінки свердловини (xL=L)
(4)
де Δі та ΔL – радіальні зазори відповідно між ОЦЕ та
низом бурильної колони і стінкою свердловини. Граничні умови (2)–(4) доповнюються умовами неперервності пружної осі КНБК.
Особливість задачі (1)–(4) у тому, що координати
точок дотику ОЦЕ до стінки свердловини є випадковими величинами в інтервалі xi±li/2 із статистично незалежними функціями розподілу ймовірностей fi(x). Це
означає, що результати розв’язку задачі (1)–(4), тобто
статичні і динамічні характеристики КНБК, будуть також випадковими величинами.
Для розв’язання задачі (1)–(4) можна використати
методи статистичного моделювання, які зводяться до
моделювання масивів координат точок дотику ОЦЕ до
стінки свердловини, побудови статичних wc(x) і динамічних wд(x) розв’язків рівняння (1), визначення ста-

in the BHA contact point with the wellbore wall (xL=L)
(4)

where Δі , ΔL – radial clearances between the CSE and
BHA with the wellbore wall respectively. The limiting
conditions (2)–(4) are supplemented by the continuity
conditions of bottom-hole assembly elastic axis.
The peculiar feature of the problem (1)–(4) consists in
that the coordinates of the CSE contact points with the
wellbore wall are random values in the interval of xi±li/2
with the statically independent functions of distribution
of the probabilities fi(x). This means that the solution
results of the problems (1)–(4), i. e. the BHA static and
dynamic characteristics, will also be random values.
The methods for statistical modeling that are
limited to modeling of an array of coordinates of the
CSE contact points with the wellbore wall, developing
of static ws(x) and dynamic wd(x) solutions of the
equation (1), determining of the BHA static and dynamic
characteristics, and developing of statistical evaluations
are used in order to solve the problems (1)–(4).
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тичних і динамічних характеристик КНБК та побудови
їх статистичних оцінок.

Аналіз характеристик КНБК
На основі даних буріння похило-скерованої
св. 172-Мелехівської розглянемо вплив координат
точок дотику ОЦЕ зі стінкою свердловини на характеристики КНБК для умовно вертикальної (393,7-мм
долотом) і похилої (215,9-мм долотом) ділянок стовбура. Свердловина експлуатаційна, проектна глибина 3270 м (за стовбуром 3300 м) із відхиленням
від осі 210 м, інтервали буріння вертикальної і похилої (за стовбуром) ділянок відповідно 460–1275
і 2500–2595 м.
Використовували КНБК:
долото 393,7МЦ-ГВ; 0,5 м 203-мм патрубок; КЛС393,7; 9 м ОБТ-203; КЛС-393,7; 9 м ОБТ-203; КЛС-393,7;
108 м ОБТ-203;
долото 215,9 US 516 U16; 3,42 м 159-мм патрубок;
КЛС-215,9; 18 м ОБТ-159; КЛС-214; 14,58 м ОБТ-159;
153 м ОБТ-146.
В інтервалах буріння вертикальної ділянки:
li=704 мм, G=170 кН, ω=70 хв-1, ρр=1150 кг/м3 та похилої
ділянки: li=400 мм, G=130 кН, ω=90 хв-1, ρр=1530 кг/м3.
Максимальні значення зенітних кутів викривлення
стовбура для вертикальної і похилої ділянок пробуреної свердловини становили відповідно 3 і 17°.
У табл. 1 наведено результати розрахунків статичних (поперечна сила на долоті R0, реакції на ОЦЕ Ri,
координата L точки дотику низу бурильної колони до
стінки свердловини) і динамічних (
).

Analysis of BHA characteristics
Let us consider the influence of the coordinates
of the CSE contact points with the wellbore walls on
the BHA characteristics for the conventionally vertical
(393.7 mm drill bit) and inclined (215.9 mm drill bit)
well sections on the basis of the data of drilling of
directional well Melekhivska 172. It is a production well,
design depth is 3270 m (beyond the wellbore – 3300 m)
with the deviation from the axis being equal to 210 m,
drilling intervals of the vertical and inclined (beyond
the wellbore) sections are 460–1275 and 2500–2595 m
respectively.
The following BHAs were used:
drill bit 393.7МЦ-ГВ; 0.5 m 203 mm pipe nipple; SCE393.7; 9 m DCS-203; SCE-393.7; 9 m DCS-203; SCE-393.7;
108 m DCS-203;
drill bit 215.9 US 516 U16; 3.42 m 159 mm pipe nipple;
SCE-215.9; 18 m DCS-159; SCE-214; 14.58 m DCS-159; 153 m
DCS-146.
In the drilling intervals of the vertical section: li=
=704 mm, G=170 kN, ω=70 min-1, ρDM=1150 kg/m3, as well as
of the inclined section: li=400 mm, G=130 kN, ω=90 min-1,
ρDM=1530 kg/m3. Maximum values of the wellbore
deviation zenith angles for vertical and inclined sections
of the drilled well were equal to 3 and 17o respectively.
Table 1 provides the calculation results of the static (bit
side force R0, reactions on the CSE Ri, coordinate L of the
BHA contact point with the wellbore wall) and dynamic
(
) BHA characteristics for the contact points in the
CSE center (experiment 0), as well as of some modeled
CSE coordinates for the uniform laws of their distribution
Таблиця 1 / Table 1

Фрагменти результатів статистичного моделювання характеристик КНБК /
Fragments of results of BHA characteristics statistical modeling
Експеримент /
Experiment
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Координати ОЦЕ, м /
CSE coordinates, m
x1

x2

x3

0
1
…
33
…
41
42
43
…
50

2.25
2.16
…
1.90
…
1.99
2.57
1.92
…
2.05

12.75
12.58
…
12.62
…
12.78
12.44
12.77
…
12.68

23.25
23.55
…
23.06
…
23.41
22.92
23.35
…
23.05

0
1
…
7
…
18
19
…
50

3.91
3.86
…
3.72
…
3.98
3.86
…
4.07

22.45
22.46
…
22.50
…
22.32
22.36
…
22.29

–
–
…
–
…
–
–
…
–

Характеристики КНБК /
BHA characteristics
R0, кН / R 0 , kN

R1, кН / R1 , kN

R2, кН / R2 , kN

R3, кН / R3 , kN

КНБК для вертикальної ділянки / BHA for vertical section
-0.80
1.55
-1.84
-0.85
1.61
-1.77
…
…
…
-0.99
1.73
-1.84
…
…
…
-0.94
1.67
-1.79
-0.67
1.45
-1.90
-0.98
1.72
-1.79
…
…
…
-0.90
1.64
-1.85
КНБК для похилої ділянки / BHA for inclined section
-0.95
0.46
6.72
-1.00
4.61
6.73
…
…
…
-1.15
4.76
6.73
…
…
…
-0.85
4.45
6.69
-0.97
4.56
6.71
…
…
…
-0.77
4.37
6.66

L, м / L, m

2.86
2.79
…
2.87
…
2.84
2.88
2.84
…
2.88

58.0
58.2
…
57.8
…
58.1
57.6
58.1
…
57.8

1.7
2.2
…
2.1
…
2.4
1.3
2.4
…
1.8

–
–
…
–
…
–
–
…
–

33.8
33.8
…
33.9
…
33.6
33.7
…
33.6

1.0
1.0
…
1.0
…
1.0
1.0
…
1.0

характеристик КНБК для координат дотику в центрі
ОЦЕ (експеримент 0), а також деяких змодельованих
координат ОЦЕ для рівномірних законів їх розподілів
(експерименти 1–50). Тут
та – відповідно максимальна амплітуда поперечних зміщень низу бурильної колони і амплітуда долота. Моделювання виконано
для зенітних кутів 1° (вертикальна ділянка) та 16° (похила ділянка) викривлення стовбура свердловини.
Аналіз характеристик КНБК для координат точок
дотику в центрі ОЦЕ вказує на достатньо високі значення величин поперечної сили на долоті та невідповідність динамічному критерію стійкості (вертикальна
ділянка). Результати моделювання координат точок
дотику свідчать про їх вагомий вплив на статичні, а в
окремих випадках, і динамічні характеристики КНБК.
У табл. 2 наведено оцінки статистичних параметрів (математичні сподівання , дисперсії
, коефіцієнти кореляцій rxy) статичних характеристик КНБК.
Потрібно відзначити значущий кореляційний зв’язок,
зумовлений випадковими координатами точок дотику
ОЦЕ, між деякими статичними характеристиками КНБК
(
), де T – критерій для перевірки статистичної гіпотези H0: ρ=0; ρ – істинне значення коефіцієнта кореляції; uε/2 – квантиль u-розподілу з довірчою
ймовірністю ε=0,05. Числові значення цих емпіричних
оцінок коефіцієнтів кореляцій позначено зірочками.

are maximum amplitude
CSE (experiment 1–50). Here
of the BHA lateral displacement and drill bit amplitude
respectively. Modeling was conducted for the wellbore
deviation zenith angles of 1o (vertical section) and 16o
(inclined section).
The analysis of the BHA characteristics for the contact
points coordinates in the CSE center shows quite high
values of the bit side force and non-conformity with the
dynamic stability criterion (vertical section). The results
of modeling of the contact points coordinates indicate
their significant influence onto the BHA static and, in
some cases, dynamic characteristics.
Table 2 gives evaluations of the statistical parameters
(mathematical expectation , variance , and correlation
coefficients rxy) of the BHA static characteristics. It should
be noted that there is a significant correlation relationship
that is caused by the random CSE contact points
coordinates, among some BHA static characteristics
(
), where T – testing criterion of the statistical
hypothesis H0: ρ=0; ρ – correlation coefficient actual value;
uε/2 – quantile of u-distribution with the confidence
probability ε=0.05. Numeric values of these correlation
coefficients empirical evaluations are marked by
asteriskses.
Таблиця 2 / Table 2

Оцінка статичних характеристик КНБК / Evaluation of BHA static characteristics
Статистичні оцінки /
Statistical evaluations

Діаметр долота, мм / Drill bit diameter, mm
393.7

215.9

R 0 , кН / S02 , кН2 / R 0 , кN / S02 , кN 2

-0.815 / 0.098

-1.155 / 1.299

R1 , кН / S12 , кН2 / R1 , кN / S12 , кN2

1.568 / 0.084

4.585 / 0.107

R 2 , кН / S 22 , кН2 / R 2 , кN / S 22 , кN2

-1.831 / 0.035

6.715 / 0.020

R 3 , кН / S32 , кН2 / R 3 , кN / S32 , кN2

2.855 / 0.040

L , м / S L2 , м2 / L , m / S L2 , m2

57.974 / 0.169

33.784 / 0.150

r01 /T01

-0.989* / -312.226

-0.101 / -0.722

r02 /T02

-0.195 / -1.431

-0.088 / -0.628

r03 /T03

-0.183 / -1.339

–

r12 /T12

0.256 / 1.941

0.804* / 160.75

r13 /T13

0.071 / 0.504

–

r23 /T23

-0.854* / -22.300

–

r0 L /T0 L

0.081 / 0.576

0.144 / 1.038

r1L /T1L

-0.120 / -0.862

0.591* / 6.415

r2 L /T2 L

0.690* / 9.306

0.633* / 7.477

r3 L /T3 L

-0.421* / -3.623

–

–

Модель вибору КНБК
У загальному випадку вибір КНБК здійснюється із
урахуванням поліфункціональних вимог, які відображають її ефективність залежно від технічних, технологічних і природних факторів [1–7]. Оскільки декілька факторів, що впливають на стабілізацію стовбура

Model for BHA selection
In most cases BHA selection is conducted with
the account of the polyfunctional requirements that
reflect its efficiency depending on the technical,
technological, and natural factors [1–7]. Since some
Нафтогазова галузь України 2016/1

29

свердловини під час буріння, є випадковими, то основою для обґрунтування КНБК має бути статистична
модель прийняття рішень.
Для проходження відповідних інтервалів похилоскерованих свердловин залежно від геометричних
параметрів траєкторій та умов буріння формулюються вимоги, які можуть бути реалізовані у деякому класі
КНБК. В умовах інформаційної невизначеності вибір
КНБК має відповідати системі обмежень, що відображають вимоги до умов спорудження свердловин, і
формалізується у вигляді статистичної моделі прийняття рішень

factors that provide an influence onto the wellbore
stabilization during drilling are random, the statistical
model of decision making must be a basis for the
BHA validation.
In order to drill the corresponding directional well
intervals depending on the geometrical parameters of
trajectories and drilling conditions, the requirements
that can be accomplished in some class of the BHAs are
formed. Under the conditions of information uncertainty
selection of the BHAs must comply with the system
of constraints that reflect the requirements to the
conditions of well construction and formalizes as the
statistical model of decision making

(5)
(5)
де R(pv, av) – ризик v-ї КНБК із класу альтернатив ;
pv=(
)T – вектор змінних параметрів v-ї
КНБК із областю визначення Dv; av=(
)T –
v
вектор відомих параметрів; φ(p ) – система обмежень
на параметри КНБК.
Система φ(pv) визначає обмеження на параметри
режиму буріння, геометричні параметри і жорсткість
елементів КНБК, їх статичні і динамічні характеристики. Модель (5) також враховує інформаційну невизначеність деяких параметрів (координати точок дотику
ОЦЕ до стінок свердловини, зенітний кут свердловини, параметри режиму буріння, наявність локальних
каверн). Клас альтернативних варіантів КНБК визначається конструктивними особливостями, розмірами
та розміщенням їх елементів.
Функція ризику R(pv, av) визначає ймовірність
порушення умов розв’язку задачі (5) для статичних
і динамічних характеристик КНБК за причиною неточної інформації моделі прийняття рішення. Оцінка
ризиків будується із використанням методів статистичного моделювання та аналізу одержаних результатів [8].

Приклади вибору КНБК
З допомогою моделі (5) та з урахуванням інформаційної невизначеності про контакт ОЦЕ зі стінкою свердловини і деякі інші випадкові фактори
обґрунтуємо вибір КНБК для буріння вертикальної і
похилої ділянок св. 172-Мелехівської. Для розбурювання цих ділянок можливе використання трьохшарошкових доліт і доліт PDC із різними частотами
збурювальних сил.
У моделі (5) прийнято елементи низу бурильної
колони (діаметр і довжина ОБТ, діаметр ОЦЕ) аналогічними тим, які застосовували під час буріння
св. 172-Мелехівської. Клас включає альтернативні
варіанти КНБК, що вміщують 4 і більше повнорозмірних ОЦЕ. Особливість формалізації моделі прийняття
рішення (5) полягає у виборі кількості та місця розташування ОЦЕ для забезпечення заданих функціональних вимог. Вихідні дані для вибору КНБК наведено в табл. 3.
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where R(pv, av) – risk of the v-BHA from the class
of alternatives ; pv=(
)T – vector of
changeable parameters of the BHA with the domain of
definition Dv; av=(
)T – vector of the known
parameters; φ(pv) – system of constraints for the BHA
parameters.
System φ(pv) determines the constraints for the
drilling mode parameters, geometrical parameters and
stiffness of the BHA elements, their static and dynamic
characteristics. Model (5) also takes into account the
information uncertainty of some parameters (coordinates
of the CSE contact points with the wellbore wall, well
zenith angle, drilling mode parameters, and availability
of local caverns). Class of the alternative BHA variants
is determined by design peculiarities, as well as by
dimensions and location of their elements.
Risk function R(pv, av) defines the probability of
violation of the problem (5) solution conditions for
static and dynamic BHA characteristics due to the
inadequate information of the decision making model.
Evaluation of risks is conducted on the basis of the
methods for statistical modeling and analysis of the
obtained results [8].

Examples of BHA selection
Let us ground the BHA selection for drilling of
vertical and inclined sections of well Melekhivska 172
with the help of the model (5), with the account of the
information uncertainty about the CSE contact with the
wellbore wall and some other random factors. In order to
drill in some of these sections, three-cone and PDC drill
bits with different frequencies of perturbation forces can
be used.
The model (5) has the bottom-hole assembly
elements (DC diameter and length, CSE diameter) that
are similar to the ones that were used for drilling of
well Melekhivska 172. Class includes alternative BHA
variants that have 4 and more full-size CSE. The peculiar
feature of formalization of the decision making model
(5) consists in selection of the CSE amount and their
location in order to ensure the specified functional
requirements. The output data for the BHA selection are
provided in Table 3.

Таблиця 3 / Table 3
Вхідні дані для вибору КНБК / Input data for BHA selection
Діаметр долота, мм / Drill bit diameter, mm
Величина / Value
393.7

215.9

0–3

16

–

0.25

Осьове навантаження G, кН / Weight on the bit G, kN

160 – 180

120 – 140

Частота обертання ω, хв-1 / Rotation frequency ω, min-1

60 – 80

80 − 100

Густина бурового розчину ρр, кг/м3 / Drilling mud density ρDM, kg/m3

1150

1530

Довжина робочої поверхні ОЦЕ li, м / Length of the CSE working surface li, m

0.704

0.400

Обмеження на поперечну силу на долоті [R0], кН / Limitations of bit side force [R0], kN

0.70

0.75

Зенітний кут α, град / Zenith angle α, degree
Дисперсія , град2 / Variance , degree2

У системі обмежень φ(pv) передбачено умови стабілізації напрямку стовбура свердловини

The system of constraints φ(pv) provides the conditions
for stabilization of the wellbore direction

(R0)2–[R0]2≤0
і динамічної стійкості низу бурильної колони

(6)

(R0)2–[R0]2≤0
and BHA dynamic stability

(7)

,
(7)
with
only. Constraints on bit side force [R0] in
(6) (see Table 3) are built in accordance with the results
of the statistical analysis of the field data during drilling
of wells at the Melekhivske field. In order to model the
influence of the wellbore local caverns onto the BHA
efficiency in the problem (5), provision of the conditions
(6) and (7) without the contact (random) of one of the
CSE with the wellbore wall [5–7] was additionally taken
into account. In order to drill vertical sections, the BHA
that includes 4 CSE with the coordinates (distance
from the drill bit bottom to the CSE center) хі, m was
selected: х1=3, х2=6.5, х3=11, х4=16. Table 4 gives the
statistical evaluations of the BHA static characteristics
parameters that are built with the help of modeling of
the abovementioned random factors. The number of the
statistical experiments is equal to 100.
The correlation matrix is symmetrical to the main
diagonal: in the part above the main diagonal there are
correlation coefficients empirical evaluations rij between
i- and j-parameters of the static characteristics (R0, R1,…,
L), and below the main diagonal there are the testing
criteria Tіj of the statistical hypothesis H0: ρ=0. Like
in Table 2, the statistically significant numeric values
with the confidence probability ε=0.05 are marked by
asteriskes.
The suggested BHA has lower bit side force ( =0.26 kN,
see Table 4) than the one used during drilling of well
Melekhivska 172 ( =0.815 kN, see Table 2). The analysis
of the table 4 data shows a significant influence of random
factors on the BHA characteristics (especially variance of
its evaluations). Let us notice the statistically significant
correlation relationship among almost all parameters of
the BHA static characteristics (with the exception of the
relationship between R3 and L).

,

причому
тільки на долоті. Обмеження на
поперечну силу [R0] на долоті в (6) (див. табл. 3) побудовано за результатами статистичного аналізу
промислових даних під час буріння свердловин на
Мелехівському родовищі. Для моделювання впливу
локальних каверн стовбура на ефективність КНБК у
задачі (5) додатково прийнято забезпечення умов (6)
і (7) за відсутності контакту одного (причому довільного) із ОЦЕ зі стінкою свердловини [5–7]. Для буріння вертикальної ділянки підібрано КНБК, що включає
4 ОЦЕ з координатами (відстань від низу долота до
центра ОЦЕ) хі, м: х1=3, х2=6,5, х3=11, х4=16. У табл. 4
наведено статистичні оцінки параметрів статичних
характеристик КНБК, які побудовано з допомогою
моделювання зазначених вище випадкових факторів.
Кількість статистичних експериментів – 100.
Кореляційна матриця симетрична відносно головної діагоналі: у частині над головною діагоналлю
наведено емпіричні оцінки коефіцієнтів кореляцій rij
між i- та j-тими параметрами статичних характеристик
(R0, R1,…, L), а під головною діагоналлю – критерії Tіj
для перевірки відповідних статистичних гіпотез H0:
ρ=0. Аналогічно (табл. 2) числові значення статистично значущих із довірчою ймовірністю ε=0,05 позначено зірочками.
Запропонована КНБК має нижчу відхиляючу силу
на долоті ( =0,26 кН, див. табл. 4), ніж використана під
час буріння св. 172–Мелехівської ( =0,815 кН, табл. 2).
Аналіз даних табл. 4 свідчить про вагомий вплив випадкових факторів на характеристики КНБК (особливо дисперсії їх оцінок). Відзначимо статистично
значущий кореляційний зв’язок майже між усіма параметрами статичних характеристик КНБК (за винятком між R3 і L).
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Таблиця 4 / Table 4
Оцінка статичних характеристик КНБК для буріння вертикальної ділянки /
Evaluation of BHA static characteristics for drilling of vertical section
Статичні характеристики / Static characteristics
Параметри / Parameters
R0, кН / R0, кN

R1, кН / R1, кN

R2, кН / R2, кN

R3, кН / R3, кN

R4, кН / R4, кN

L, м / L, m

Математичне сподівання /
Mathematical expectation

-0.260

1.382

-1.652

-1.536

4.211

52.343

Дисперсія/
Variance

0.089

2.328

14.175

25.449

8.518

269.756

Кореляційна матриця / Correlation matrix
r0i / T0i

–

-0.899*

0.713*

-0.516*

0.237*

0.294*

r1i / T1i

-46.766

–

-0.890*

0.699*

-0.369*

-0.347*

r2i / T2i

14.448

-42.775

–

-0.942*

0.700*

0.234*

r3i / T3i

-7.004

13.599

-83.827

–

-0.878*

-0.060

r4i / T4i

2.493

-4.250

13.629

-38.028

–

-0.299*

rLi / TLi

3.205

-3.920

2.466

-0.598

-3.272

–

Аналіз результатів статистичного моделювання характеристик запропонованої КНБК в умовах
інформаційної невизначеності вказує на те, що загальні ризики під час буріння трьохшарошковими
долотами становлять 0,10, у т.ч. ризики виконання
умови стабілізації напрямку стовбура (6)–0,03 та
динамічної стійкості (7)–0,08. Під час буріння з долотами PDC загальні ризики КНБК становлять 0,03,
у т.ч. ризики виконання умови стабілізації напрямку стовбура –0,03.

The analysis of the results of the statistical modeling of
the suggested BHA characteristics under the conditions of
information uncertainty shows that the general risks when
drilling with the help of the three-cone drill bits are equal
to 0.10, including the risks of meeting the condition of the
wellbore direction stabilization (6) – 0.03, and dynamic
stability (7) – 0.08. When drilling with the help of the PDC
drill bits, general BHA risks are equal to 0.03, including the
risks of meeting the condition of the wellbore direction
stabilization – 0.03.
Таблиця 5 / Table 5

Оцінка статичних характеристик КНБК для буріння похилої ділянки /
Evaluation of BHA static characteristics for drilling of inclined section
Статичні характеристики / Static characteristics
Параметри /
Parameters

R0, кН / R0, кN

R1, кН / R1, кN

R2, кН / R2, кN

R3, кН / R3, кN

R4, кН / R4, кN

R5, кН / R5, kN

L, м / L, m

Математичне сподівання /
Mathematical expectation

0.360

-0.231

1.407

0.833

-1.457

6.760

24.897

Дисперсія /
Variance

0.042

0.655

3.292

6.963

8.556

3.201

1.380

Кореляційна матриця / Correlation matrix
r0i / T0i

–

-0.877*

0.617*

-0.339*

0.146

-0.113

-0.101

r1i / T1i

-37.835

–

-0.859*

0.564*

-0.303*

0.238*

0.185

r2i / T2i

9.900

-32.534

–

-0.882*

0.637*

-0.551*

-0.464*

r3i / T3i

-3.807

8,217

-39.524

–

-0.891*

0.847

0.769

r4i / T4i

1.489

-3.317

10.670

-42.942

–

-0.946*

-0.909*

r5i / T5i

-1.137

2.511

-7.877

29.758

-89.983

–

0.970*

rLi / TLi

-1.015

1.911

-5.884

18.679

-51.832

164.285

–

Для буріння похилої ділянки свердловини умовам
задачі (5) із урахуванням вимог табл. 3 відповідає КНБК,
що включає 5 ОЦЕ з координатами xi, м: x1=1,2, x2=3,
x3=5, x4=9, x5=14. У табл. 5 наведено оцінки статичних
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In order to drill an inclined well section, the BHA that
consists of 5 CSE with the coordinates xi , m meets the
conditions of the problem (5) with the account of the
requirements of table 3: x1=1.2, x2=3, x3=5, x4=9, x5=14.

характеристик КНБК за результатами статистичного моделювання. Запропонована КНБК має значно
нижчі оцінки параметрів відхиляючої сили на долоті
, див. табл. 5), ніж вико( =0,36 кH,
ристана під час буріння св. 172-Мелехівської ( =
=1,155 kH,
, див. табл. 2). Потрібно зазначити, що запропонована КНБК характеризується
нульовими ризиками відповідності умовам задачі (5)
під час буріння трьохшарошковими долотами і долотами PDC.

Table 5 gives the evaluations of the BHA static
characteristics on the basis of the statistical modeling
results. The suggested BHA has much lower
evaluations of the parameters of the bit side force
( =0.36 kN, =0.042 kN2, see table 5) than the one
used during drilling of well Melekhivska 172 ( =1.155 kN,
=1.299 kN2, see Table 2). It should be noticed that
the suggested BHA is characterized by zero risks of
the compliance with the problem (5) conditions when
drilling with the help of the three-cone and PDC drill bits.

Рис. 1. Статична (а) і динамічна (b) характеристики КНБК для буріння вертикальної ділянки (експеримент 40, 1,44град, 167,3кН, 79,77 хв-1) /
Fig. 1. Static (a) and dynamic (b) BHA characteristics for drilling vertical section (experiment 40, 1.44deg, 167.3kN, 79.77 min-1)

На рис. 1 і 2 за результатами статистичного моделювання показано характеристики запропонованих
КНБК для буріння трьохшарошковим долотом вертикальної і долотом PDC похилої ділянок. Для верти-

Figures 1 and 2 show the characteristics of the
suggested BHAs for drilling of vertical sections with the
help of the tree-cone drill bit, as well as of the inclined
sections using the PDC drill bit, on the basis of the

Рис. 2. Статична (а) і динамічна (b) характеристики КНБК для буріння похилої ділянки (експеримент 19, 16,72 град, 127,6кН, 88,53 хв-1) /
Fig. 2. Static (a) and dynamic (b) BHA characteristics for drilling inclined section (experiment 19, 16.72 deg, 127.6kN, 88.53 min-1)

кальної ділянки характеристики КНБК змодельовані за
відсутності локальних каверн, а похилої ділянки – за
наявності локальної каверни (перший ОЦЕ не контактує зі стінкою свердловини). Розподіли амплітуд поперечних коливань низу бурильної колони для ілюстрованих КНБК (див. рис. 1, б та 2, б) відповідають умові
динамічної стійкості (7). На рис. 3 показано гістограми

statistical modeling. The BHA characteristics for the
vertical section are modeled without local caverns and
for the horizontal – with local caverns (the first CSE is not
in contact with the well) Divisions of amplitudes of the
BHA lateral vibrations for the illustrated BHAs (see Figures
1b, 2b) correspond to the dynamic stability condition
(7). Figure 3 shows the histogram of frequencies of

Рис. 3. Гістограми частот розподілу поперечної сили на долоті за результатами статистичного моделювання для вертикальної (а) і похилої (b)
ділянок / Fig. 3. Histogram of frequencies of distribution of the bit side force R0 of the results of statistical modeling for vertical (a) and inclined (b) section

частот розподілу поперечної сили R0 на долотах, які
зумовлені впливом розглянутих випадкових факторів.

distribution of the bit side force, which are caused
by the influence of the considered random factors.
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Висновки

Conclusions

Показано, що використання в інженерних розрахунках КНБК моделей ОЦЕ як точкових опор приводить до інформаційної невизначеності щодо розміщення точок їх дотику до стінки свердловини. На
основі аналізу результатів моделювання відзначено
вагомий вплив координат точок контакту ОЦЕ зі стінками свердловини на статичні і, в окремих випадках,
динамічні характеристики КНБК, що залежить від
умов буріння (кут викривлення стовбура свердловини, кількість і розміщення ОЦЕ, їх конструктивні особливості, параметри режиму буріння).
Запропоновано статистичну модель прийняття
рішення для вибору КНБК із урахуванням інформаційної невизначеності про умови буріння. Пошук
оптимального варіанта здійснюється у деякому класі
багатоопорних КНБК за допомогою методу статистичного моделювання із умови мінімізації ризику.
На прикладі умов буріння вертикальної та похилої ділянок св. 172-Мелехівської обґрунтовано
оптимальні варіанти в класі КНБК, що включають
відповідно до чотирьох і п’яти повнорозмірних ОЦЕ.
Запропоновані варіанти КНБК забезпечують функціональні вимоги до статичних і динамічних характеристик за наявності ймовірних локальних каверн під
час буріння трьохшарошковими долотами і долотами PDC із ризиками 0,10 і 0.

It is shown that utilization of the CSE models in the
BHA engineering calculations as point supports leads
to the information uncertainty concerning the location
of their contact points with the wellbore wall. On the
basis of the results analysis we noted the significant
influence of the coordinates of the CSE contact points
with the wellbore wall on the static and in some cases
dynamic BHA characteristics that depends on the drilling
conditions (wellbore deviation angle, CSE number
and location, their design peculiarities, drilling mode
parameters).
The statistical decision making model was suggested
for BHA selection with the account of the information
uncertainty about the drilling conditions. The search for
an optimal variant was carried out in some class of the
multi-supported BHAs with the help of the statistical
modeling method based on the risk minimization
condition.
Optimal variants in the class of the BHAs that include 4
and 5 full-size CSE were grounded on the example of the
drilling conditions of the vertical and inclined sections of
well Melekhivska 172. The suggested BHA variants meet
the functional requirements to the static and dynamic
characteristics when there possible local caverns when
drilling with the help of the three-cone and PDC drill bits
with the risks of 0.10 and 0.
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Споживання газу в Україні у 2015 р.

С

поживання газу в Україні у 2015 р. (без даних по АР Крим) становило 33,7 млрд м3 , тобто зменшилося
проти аналогічних показників за 2014 р. на 8,7 млрд м3 .

За матеріалами http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/
uk/publish/article?art_id=245086132&cat_id=35081
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Проведено аналіз початкового етапу формування бічного стовбура свердловини. Обґрунтовано конфігурацію свердловини на цій ділянці, а також форму осі обважнених бурильних труб у вигляді дуги кола, радіус якого знаходиться в діапазоні від 17,5 до 92 м. Видано
рекомендації щодо застосування обважнених бурильних труб зі сталей конкретних марок і груп міцності.
Ключові слова: свердловина, обсадна колона, відхилювач, стовбур свердловини, марка
сталі, експлуатаційна колона.
Проведён анализ начального этапа формирования бокового ствола скважины. Обоснована конфигурация скважины на этом участке, а также форма оси утяжелённых бурильных труб в виде дуги окружности, радиус которой находится в диапазоне от 17,5 до
92 м. Выданы рекомендации по использованию утяжелённых бурильных труб из сталей
конкретных марок и групп прочности.
Ключевые слова: скважина, обсадная колонна, отклонитель, ствол скважины, марка
стали, эксплуатационная колонна.
The article suggests a model for selection of the stabilized bottom-hole assemblies (BHA) with the
account of the information uncertainty concerning the contact of the centralizing and supporting
elements (CSE) with the wellbore wall. The influence of well Melekhivska 172 on the BHA static
and dynamic characteristics was analysed on the example of the data of drilling of its vertical and
inclined sections. Optimal BHAs for drilling of vertical and inclined sections of well Melekhivska
172 were justified and their characteristics were provided.
Key words: well, casing string, diverter, well bore, steel grade, production string.

З

адача підвищення ефективності буріння стосується як кількісного зростання, тобто збільшення швидкісних показників буріння, так і підвищення якості самих бурових робіт. Одним із напрямів
підвищення якості буріння є відновлення бездіючих
нафтових і газових свердловин шляхом забурювання бічного стовбура в обсадній колоні свердловини.
Спрямоване буріння додаткових стовбурів із обсаджених свердловин – найбільш ефективний засіб
збільшення продуктивності малодебітних свердловин за рахунок розкриття пропущених продуктивних
об’ємів або відродження свердловин, які пробурені в
слабопроникних пластах [1, 2].
На сьогодні найбільшого поширення набула технологія забурювання додаткових стовбурів крізь вирізане вікно в обсадній колоні. Перевагами цієї технології є
незначні затрати часу на виконання технологічної операції, менший об’єм винесення металевого шламу та
значно нижча ймовірність виникнення аварійних ситуацій під час прорізання вікна в обсадній колоні завдяки використанню робочих інструментів без рухомих і
розсувних елементів [3–5]. Також вагомою перевагою
цієї технології є можливість виконання всіх робіт із відновлення свердловини роторним способом, що значно спрощує виконання всіх технологічних операцій.
Основною проблемою буріння бічних стовбурів є
процес вирізання щілиноподібного вікна в експлуатаційній колоні свердловини і забурювання на початковому етапі бічного стовбура для забезпечення надійного виходу інструмента із старого стовбура [6, 7].
У ряді аварій не відкидають можливості виникнення

в бурильній колоні значних згинальних зусиль у процесі формування такого типу вікна в обсадній колоні
[8–10]. Окрім цього, в деяких інформаційних джерелах
констатуються факти поломки бурильної колони під
час прорізання вікна в обсадній колоні роторним способом [11, 12].
Вищезазначені ускладнення у [13] пояснюються
вірогідністю виникнення значних локальних викривлень у зоні виходу райбера з обсадної колони, які можуть перевищувати 8 градусів, що, безперечно, відображається на роботі низу бурильної колони. Однак
при цьому не аналізується напружено-деформований
стан бурильної колони.
Таким чином, можна зробити висновок, що процес формування вікна в обсадній колоні під час буріння додаткових стовбурів є складним процесом, який
може призвести до поломки низу бурильної колони,
однак детальних досліджень у цьому напрямку не
проводилося.
Метою нашої статті є висвітлення результатів аналізу напружено-деформованого стану обважнених бурильних труб (ОБТ) на початковому етапі забурювання бічного стовбура свердловини.
На рис. 1 наведено схему забурювання бічного
стовбура в обсадній колоні свердловини. Просуваючись уздовж клинового відхилювача з певним кутом
нахилу робочої поверхні, райбер вступає в контакт
зі стінкою обсадної колони. Поступово заглиблюючись в обсадну колону, райбер формує в ній вікно та
бічний стовбур на ділянці АВ завдовжки а. Як зазначалося в [13], у момент виходу із обсадної колони рай
Нафтогазова галузь України 2016/1
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Аналіз напружено-деформованого стану
обважнених бурильних труб у процесі забурювання
бічного стовбура в обсадній колоні свердловини

форма низу бурильної колони нагадує логарифмічну
спіраль. Однак у цьому випадку різниця у величинах
вказаних радіусів настільки мала, що вісь нижньої частини бурильної колони з високим ступенем точності
можна апроксимувати дугою кола певного радіуса.
Для визначення величини радіуса згину ОБТ R бічного стовбура свердловини отримано таку формулу:
(1)

Рис. 1. Схема забурювання бічного стовбура в обсадній колоні
свердловини: 1 – обсадна колона; 2 – райбер; 3 – ОБТ; β – кут
нахилу клинового відхилювача; γ – кут викривлення бічного
стовбура свердловини в зоні виходу із вікна; a=AВ – довжина бічного стовбура свердловини в зоні формування вікна;
в=СВ – довжина ділянки свердловини в пристовбуровому масиві породи; R – радіус згину ОБТ

бер працює в неоднорідному за фізико-механічними
властивостями середовищі, в результаті чого на нього
починає діяти відхиляюча сила, яка спричиняє до виникнення локального викривлення (у районі точки В).
У подальшому процес буріння продовжується з метою
входження стовбура свердловини в стійку зону пристовбурового масиву породи. Зазвичай довжина цієї
ділянки бічного стовбура в не перевищує 4–5 м. Таким
чином, на початковому етапі забурювання додаткового стовбура він складається із двох прямолінійних ділянок, які розташовані під кутом γ одна до одної.
Як зазначається в [14, 15 ], обважнені бурильні труби у викривленому стовбурі зазвичай притискаються
до верхньої стінки стовбура свердловини. В нашому
випадку це будуть точки контакту ОБТ у точках А і В.
Якщо спроектувати ОБТ на площину вибою, то отримаємо точку С – умовну точку контакту труб із стовбуром свердловини. Таким чином, можна стверджувати, що в кожний момент часу на початковому етапі
забурювання бічного стовбура ОБТ контактує із його
стінками у фіксованих точках, огинаючи прямолінійні
ділянки свердловини а і в.
Форму осі низу бурильної колони можна знайти
шляхом розв’язання диференціального рівняння, однак після розрахунку в стовбурі свердловини вищезазначеної конфігурації отримані результати не будуть
відрізнятися високим ступенем достовірності. Попередні результати розрахунку показали, що радіус вигнутої осі ОБТ у нижній частині бурильної колони дещо
менший, ніж у верхній її частині, а отже, геометрична
36

де b – довжина бічного стовбура після виходу із обсадної колони; a – довжина бічного стовбура в процесі
формування вікна в обсадній колоні; γ – кут між двома
прямолінійними ділянками бічного стовбура a і b.
Як видно, формула (1) об’єднує геометричні параметри бічного стовбура свердловини на початковому етапі його забурювання, що дає змогу відслідкувати зміну
довжини радіуса згину ОБТ зі зміною цих параметрів.
Для нормальної експлуатації обважнених бурильних труб їх радіус згину не повинен призвести до виникнення напружень, які б перевищували межу текучості матеріалу. Як відомо, на ділянці в безпосередній
близькості до вибою мінімально допустимий радіус
згину бурильної колони визначається за відомою
формулою [1, 16]:
,

(2)

де E – модуль пружності сталі [(2,0–2,2)∙105 МПа]; dз – зовнішній діаметр труб; σТ – межа текучості матеріалу труб.
За допомогою рівнянь (1) і (2) було проведено
дослідження з метою виявлення ступеня залежності величини R від геометричних параметрів бічного
стовбура та виявлення моментів, коли величини радіусів згину низу бурильної колони стають меншими
за допустимі мінімальні значення. Оскільки під час
фрезерування обсадних колон розміром 146 і 168 мм,
як правило, використовуються компоновки низу бурильної колони на базі обважнених бурильних труб
діаметром 108 мм, тому дослідження проводили для
труб саме цього розміру.
На рис. 2 зображено залежності величини радіуса
R від довжини ділянки стовбура в за різних значень довжин ділянок а, тобто в процесі поглиблення бічного
стовбура. При цьому на рисунку зображено значення
мінімально допустимого радіуса згину ОБТ, виготовленого зі сталей різних марок та груп міцності.
Як бачимо з графічних залежностей, зі збільшенням значення в, а також величини а радіус згину ОБТ у
всіх випадках зростає. Найменші значення R спостерігаються на початковому етапі буріння бічного стовбура після локального викривлення свердловини.
Якщо кут локального викривлення γ=4° (рис. 2, а),
то значення радіуса R змінюється у діапазоні від 35 до
92 м і не виходить за межі мінімально допустимих.
Якщо кут локального викривлення γ=6° (рис. 2, б),
то діапазон зміни значень радіуса R звужується
(25÷63 м) і при b=1,7 перетинає мінімально допустиме
значення для сталі групи міцності Д.

люють небезпечну зону (заштрихована), в яку за певних
співвідношень а і в може потрапити радіус згину ОБТ.
Якщо точка перетину прямих 1, 2, 3, 4 із прямими 6, 7 і
8 знаходиться у цій зоні, то це означає, що напруження
згину в бурильних трубах перевищує межу текучості матеріалу, що може призвести до виникнення в ОБТ залишкових деформацій або до поломки труб. За межами зони
залишається тільки мінімально допустимий радіус згину
ОБТ зі сталі групи міцності Х-95 (стандарт 5АХ, США) або
сталі марки 40ХН2МА (СНД), мінімальна межа текучості
яких становить 650 МПа.
Як видно з формули (2), на величину мінімального
допустимого радіуса згину бурильної колони впливає
значення межі текучості матеріалу труб, тому ОБТ із матеріалу з σт>650 МПа також може застосуватися в таких
умовах. У цю категорію можна віднести сталь марки
38ХНЗМФА (СНД) та сталь груп міцності G-105 і S-135, які
виготовляються в США відповідно до стандарту 5АХ. Мінімально допустимих радіусів згину ОБТ із вищезазначених марок сталі на рис. 2 не наведено.

Рис. 2. Залежність радіуса згину обважнених бурильних труб від
довжини ділянки свердловини в пристовбуровому масиві породи:
1–5 – довжина бічного стовбура свердловини а в зоні формування
вікна відповідно 4, 5, 6, 7 і 8 м; 6, 7 – допустимий радіус викривлення ОБТ відповідно зі сталі груп міцності Д і К (СНД); 8, 9 – допустимий радіус викривлення ОБТ відповідно зі сталі груп міцності
Е (США), Х95 (США) або сталі марки 40ХН2МА (СНД); а, б, в – кути
викривлення бічного стовбура γ відповідно 4, 6 і 8 град

Зі збільшенням кута γ до 8° (рис. 2, в) діапазон зміни
значень радіуса R ще більше звужується і знаходиться в
межах 17,5÷46,5 м. Як видно з рисунка, прямі 1 і 6 окрес-

Висновок
Таким чином, на початковому етапі забурювання додаткового стовбура із обсадної колони він складається
із двох прямолінійних ділянок, які розташовані під певним кутом, а форма нижньої частини бурильної колони
в такому стовбурі близька до дуги кола. При цьому радіус згину ОБТ в бічному стовбурі свердловини залежно
від його геометричних параметрів може знаходитися в
діапазоні від 17,5 до 92 м. Для попередження поломок
ОБТ або виникнення в них залишкових деформацій на
початковому етапі формування бічного стовбура необхідно використовувати труби зі сталі з межею текучості
понад 650 МПа. Сюди можна віднести ОБТ за стандартом
5АХ зі сталей груп міцності Х-95, G-105 і S-135, які виготовляються у США, а також бурильні труби із сталі марки
38ХН3МФА або 40ХН2МА виробництва країн СНД.
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Моделювання бурильної колони під час буріння
свердловин із можливим викривленням її траєкторії
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Розглянуто коливання колони бурильних труб із прямолінійною віссю постійного
або змінного по довжині перерізу в умовах викривлення її траєкторії. Показано, що
амплітуда згинальних коливань підсилюється за рахунок відцентрових сил під час
обертання колони (роторне буріння).
Ключові слова: моделювання, бурильна колона, буріння, свердловина, викривлення траєкторії.
Рассмотрены колебания колонны бурильных труб с прямолинейной осью постоянного или переменного по длине сечения в условиях искривления ее траектории. Показано, что амплитуда изгибающих колебаний усиливается за счет центробежных сил
при вращении колонны (роторное бурение).
Ключевые слова: моделирование, бурильная колонна, бурение, скважина, искривление траектории.
Vibrations of drill string having linear axis of uniform- or variable-length cross section in the
presence of deviation of the hole path have been considered. The amplitude of the bending
vibrations is shown to be amplified by centrifugal force during the string rotation (rotary
drilling).
Key words: modelling, drill string, well boring, borehole, deviation of the hole path.

УДК 276.24.053

О

сновними причинами викривлення вертикальних свердловин є нерівномірна виробка
площі вибою у різних напрямках, що призводить до зміщення вибою, а також нерівномірне руйнування стінок похилих свердловин, яке спричиняється
дією сили тяжіння бурильного інструмента.
Можна зробити висновок, що першопричиною викривлення вертикальної свердловини є, головним чином, геолого-технічні умови буріння [1].
Інтенсивність викривлення стовбура у цьому інтервалі можна визначити із такого виразу [1]:
,
де Ф – кут на інтервалі стовбура свердловини,

Будемо розглядати коливання з малою амплітудою, за яких зберігається пропорційність між силами пружності і деформаціями БК та її елементів.
Для подальшого аналізу складемо диференційне
рівняння коливань ділянки бурильної колони (рис. 1).
Прямолінійну вісь БК приймемо у стані спокою за вісь
0Z. Переміщення у будь-якій точці на осі колони визначається координатою Z, а поворот перерізу – ку.
том

(1)
;

lk –довжина інтервалу; μk – середнє ефективне викривлення на інтервалі lk; F – узагальнений силовий параметр.

Бурильну колону (БК) як гнучку механічну систему
у багатьох випадках доцільно моделювати у вигляді
жорсткої струни (дроту), що пов’язано з тим, що вона
під дією осьової сили (за значної довжини) має власну
поперечну жорсткість, набагато меншу за повздовжню [2–4]. Мала жорсткість на згин бурильної колони дає можливість набувати певної форми профілю
свердловини з набуттям кривизни в процесі буріння.
Таким чином, бурильну колону можна моделювати як
пружний стрижень за її малої довжини та як жорстку
струну за значних довжин (глибоке буріння).
Розглянемо коливання колони бурильних труб із
прямолінійною віссю постійного або змінного по довжині перерізу. Масу колони вважаємо розподіленою
або змінною по довжині за заданим законом.
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Рис. Схема сил і моментів, що діють на елемент колони бурильних труб

Уведемо позначення: m(z) – розподілена маса бурильних труб; EI(z) – згинальна жорсткість; q – інтенсивність зовнішнього навантаження (інерція); – інтенсивність зовнішнього моменту; Q – перерізувальна сила;
M – згинальний момент; N=T(z) – повздовжня сила.

Після ряду перетворень і скорочення dz та нехтуючи доданками вище другого порядку, які витікають із
рис. 1, згідно з [5], можна записати:

натяг можна записати:
(7)
де Т0 – вага колони бурильних труб.
Рівняння (5) можна переписати в такому вигляді:
.

(8)

(2)

За малих коливань (наприклад, повздовжні коливання долота під час заглиблення вибою) повздовжні
зусилля N=T(z) не залежать від положення БК і визначаються вихідними граничними умовами закріплення.
Тому, розв’язавши спільно два перших рівняння,
отримаємо
.

(3)

Підставляючи (3) у рівняння згину
, отримаємо у загальному вигляді рівняння деформацій
прямолінійної БК:
(4)
За вільних коливань навантаження qy і М є інерційними силами і моментами маси самої бурильної
колони:
Нехтуючи значенням М і підставляючи значення qy у
вираз (4), отримаємо рівняння жорсткої струни (дроту):
(5)
Отримане рівняння аналогічне рівнянню коливань
жорсткої струни (дроту) [6]. Якщо вважати, що колона
труб знаходиться у розтягнутому стані під дією натягу
і має власну жорсткість, то рівняння руху, згідно з [6],
матиме такий вигляд:
,

(6)

де S – площа поперечного перерізу; – радіус інерції; –
густина труб колони; E – модуль пружності труб колони.
Рівняння (5) та (6) за структурою ідентичні і відрізняються тільки постійними коефіцієнтами. Рівняння
(6), як і рівняння (5), описує коливання жорсткої струни (дроту). Вважаючи, що колона бурильних труб знаходиться у розтягнутому стані під дією власної ваги, її

Хвильовий синусоїдальний рух у БК, як у дроті,
буде розповсюджуватися під дією сил коливання промивальної рідини у тому випадку, коли y=Ce2πi(μx-νt).
Тоді ми отримаємо рівняння, яке буде пов’язувати частоту ν із постійною μ :
.
(9)
Якщо частота дуже мала ( – набагато менша, ніж
), то після ряду перетворень (розклад радикала у ряд за формулою бінома і залишаючи тільки
перші два члени) отримаємо наближене значення:

Фазова швидкість (
тично постійною

.
(10)
) у цьому випадку буде прак-

. Ця величина була б швидкістю

розповсюдження будь-якої хвилі, якби колона не являла
собою жорсткої струни. Фазова швидкість для бурильної колони, яка моделюється у вигляді жорсткого дроту, зростає зі збільшенням до границі
при високих частотах. Таке значення швидкості властиве для фазової швидкості поперечних коливань БК без
натягу. Тобто БК за великих довжин хвиль подібна до
струни, а за коротких – до пружного стрижня.

Висновки
Отже, за малих коливань повздовжнє зусилля не
залежить від положення БК у просторі і визначається
її закріпленням на кінцях.
Уздовж колони труб поперечні коливання являють
собою біжучу синусоїдальну хвилю у додатковому напрямку, що є ідентичним у випадку струни. Однак існує
різниця між цими двома хвилями. Під час моделювання
колони у вигляді стрижня швидкість поперечних коливань залежить від їх частоти. Стрижень можна назвати
диспергуючим середовищем для згинальних хвиль.
Амплітуда згинальних коливань підсилюється за
рахунок відцентрових сил під час обертання колони
(роторне буріння).
Критерієм впливу інерції повороту перерізу може
слугувати відношення довжини півхвилі пружної лінії
до діаметра бурильних труб.
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Дослідження коефіцієнтів інтенсивності напружень
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У статті визначено коефіцієнти інтенсивності напружень у вершині тріщини нормального розриву за різних режимів її імпульсно-хвильового навантаження.
Одержані результати можуть бути використані під час розробки нових методів
імпульсно-хвильового оброблення, що базуються на вивільненні внутрішньої енергії
структурними елементами середовищ нафтогазоносних пластів.
Ключові слова: імпульс, інтенсивність, коефіцієнт, напруження, пласт, тріщина,
частота.

УДК 532.595
В статье определены коэффициенты интенсивности напряжений в вершине
трещины нормального разрыва при различных режимах ее импульсно-волнового нагружения. Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых
методов импульсно-волновой обработки, основанных на высвобождении внутренней
энергии структурными элементами сред нефтегазоносных пластов.
Ключевые слова: импульс, интенсивность, коэффициент, напряжение, пласт, трещина, частота.
The article defines stress intensity factors in the top of tensile crack at various regimes of pulseand-wave load. These obtained results can be used to develop new methods for pulse-andwave processing based on the phenomenon of release of the internal energy by the structural
elements in the petroleum formations.
Key words: impulse, intensity, factor, stress, formation, crack, frequency.

В

ідомо, що за результатами натурних вимірювань
для відчутного впливу на нафтові поклади достатньо хвильового поля з амплітудою пружних
коливань у межах 10-8…10-9 м [1]. Отже, хвильові дії таких амплітуд можуть слугувати спусковим механізмом
для вивільнення внутрішньої енергії в пласті, яка виникає під час взаємодії гармонічних хвиль із наявними в пласті тріщинами та їх розкриттям, що супроводжується випромінюванням хвиль високої частоти [2].
Відомо також, що в процесі оброблення нафт хвилями високої частоти знижується їх в’язкість, унаслідок
чого збільшується рухливість нафт у каналах фільтрації пласта, що сприяє поліпшенню припливу нафти на
вибій свердловини і підвищенню її дебіту [3].
Напружений стан у вершині тріщини описується за
допомогою коефіцієнтів інтенсивності напружень [4].
Розглянемо тріщини нормального розриву, напружений стан у вершинах яких характеризується коефіцієнтом інтенсивності К1. Для знаходження коефіцієнтів
інтенсивності напружень доводиться розв’язувати
задачі для тіл складної конфігурації з тріщинами, а
розв’язання задач механіки тіла, що деформується,
для областей із розрізами (тріщинами) пов’язане з
відомими математичними труднощами через наявність особливих (сингулярних) точок. Більшість цих
задач може бути ефективно розв’язано тільки за допомогою застосування електронно-обчислювальних
машин.

40

Особливий інтерес представляють задачі з визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень за динамічних навантажень на породу нафтогазоносного
пласта. Серед великої кількості динамічних навантажень можна виділити два основних типи: ударні та
гармонічні.
З метою дослідження коефіцієнтів інтенсивності напружень К1(t) для тріщин під час дії ударно-хвильових
навантажень скористаємося результатами роботи [4],
у якій після розв’язання нестаціонарної задачі про дифракцію ударних хвиль на тріщині одержано залежність
,

(1)

де
– уявна одиниця; , – швидкості, відповідно, поздовжньої та поперечної хвиль;
– комплексна спектральна функція, яка визначається за виразом
,

(2)

де

– ударний імпульс, що взаємодіє з тріщиною.
Зауважимо, що формула (1) придатна не тільки для напівнескінченних розрізів (тріщин), але й для кінцевих тріщин, коли ω >>

, де l – характерна довжина тріщини [4, 5].

Використовуючи залежності (1) і (2), розглянемо
деякі випадки імпульсно-хвильової дії на тріщини
нормального розриву.
Нехай імпульсна дія описується залежністю

Під час дії гармонічної хвилі, що описується залежністю
,
(14)
комплексна спектральна характеристика визначається за формулою [7]:

при t < 0 і t > Т ;
(3)

при 0 ≤ t ≤ Т,

і Т – амплітуда та час імпульсної дії відповідно.
Комплексна спектральна функція імпульсної дії (3)
має вигляд

де

, (15)
де

;

– дельта-функції.

Підставивши (15) у залежність (1), отримаємо
. (16)

. (4)
Із урахуванням (4) коефіцієнт інтенсивності напружень під час імпульсної дії (3) визначається за виразом

Враховуючи фільтрувальну властивість δ-функції,
знайдемо значення інтеграла

(5)

(17)

.

.
У виразі (5) необхідно визначити інтеграл

Підставивши вираз (17) у залежність (16), одержимо

(18)

Знайдемо спочатку

.

(6)

За допомогою заміни змінної ω = x2 інтеграл (6) зводиться до вигляду
. (7)
Інтегруючи (7) за частинами та враховуючи, що

.

Як приклад розглянемо взаємодію імпульсного збурення з тріщиною, що розміщена в пісковику, для якого
густина = 2500 кг/м3; = 3500 м/с; = 1865 м/с [8].
Тривалість дії імпульсного збурення T = 0,1 с. За таких
вихідних даних із формули (11) отримаємо
(19)

–
інтеграли Френеля [6], після нескладних математичних перетворень отримаємо

Дані розрахунків за формулою (19) приведено в
табл. 1.

. (8)
Аналогічно знаходимо, що

Таблиця 1

.
(9)
Отже, із урахуванням виразів (8) і (9) інтеграл І має
вигляд
. (10)

З урахуванням виразу (10) коефіцієнт інтенсивності напружень К1(t) згідно з (5) такий:

, м1/2 0 13,46 19,03 9,85 7,88 6,05 5,10 4,49 4,06 3,74 3,48 3,09
t, с

0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0

1,5 2,0

4,0

6,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0

(11)
При Т

У випадку нескінченно довгого імпульсу (Т
виразу (11) отримаємо
.

із формули (12) отримаємо

) із
.
(12)

Під час дії миттєвого імпульсу (Т 0)

(20)

У разі дії миттєвого імпульсу тривалістю Т=1.10-6 с
із (13)
.

,
(P – величина імпульсу).

0

, м1/2 2,50 2,15 1,51 1,23 1,06 1,00 0,95 0,78 0,67 0,60 0,55 0,47
t, с

.

де

від часу t при T = 0,1 c

Залежність

(21)

(13)
Дані розрахунків за виразами (20) і (21) приведено
в табл. 2 та 3.
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Таблиця 2
Залежність

від часу t при Т

, м1/2 0 13,46 19,03 26,92 32,97 38,07 42,57 46,63 53,84 60,20
t, с

0 0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

Таблиця 3
Залежність

, м1/2 30,1
t, с

від часу t при Т

3,01

0,95

0,30

0,09

0 (Т =1.10-6 с)

0,03 0,009 0,003 9·10-4

1·10-12 1·10-10 1·10-9 1·10-8 1·10-7 1·10-6 1·10-5 1·10-4 1·10-3

Із даних табл. 1 очевидно, що при t = 9 с коефіцієнт
інтенсивності напружень К1(t) досягає статичного значення К1=1 і в подальшому зі зростанням часу повільно зменшується. Максимального значення коефіцієнт
К1 досягає при t = 0,1 с.
У табл. 2 та 3 приведено значення параметра
для двох граничних випадків, які на практиці не реалізуються.
Характер зміни коефіцієнта інтенсивності напружень К1(t) для різних значень параметра Т показано
на рис. 1 (крива 1 при Т = 0,1 с; 2 – при Т
; 3 – при
).

Рис. 2. Коефіцієнт інтенсивності напружень К1(t) при дії на тріщину гармонічної хвилі з круговою частотою 1800 Гц

Дослідимо характер зміни коефіцієнта
за
фіксованих часових параметрів залежно від кругової
частоти .
Із виразу (18) при t1 = 3,93.10-5 с і t2 = 3,93.10-3 с отримаємо
;

(23)

.

(24)

Розрахунки, здійснені за формулами (23) та (24),
приведено в табл. 4 та 5 відповідно.
Таблиця 4
від кругової частоти

Залежність

при t1 = 3,93.10-5 с під час дії на тріщину гармонічної хвилі
, м1/2 1,93 3,78 2,69 1,72 1,24 1,03 0,91 0,63 0,49 0,38 0,28 0,19 0,09

t, с

10 100 200 500 1000 1500 2000 5000 1·104 2·104 3·104 4·104 5·104
1

2

2,30 2,70 3,0 3,18 3,30 3,70 4,0 4,30 4,48 4,60 4,70

Таблиця 5
Залежність

від кругової частоти

при t2 = 3,93.10-3 с під час дії на тріщину гармонічної хвилі
Рис. 1. Коефіцієнт інтенсивності напружень К1(t) за різних режимів імпульсного навантаження тріщини

Під час дії на тріщину гармонічної хвилі

, м1/2 12,39 4,93 3,77 0,91

, с-1

в її вершині виникає поле напружень, що характеризується коефіцієнтом інтенсивності напружень, який
згідно з залежністю (18) має вигляд:
.

(22)

, м1/2

, с-1
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-1,34 -1,68

0

1,26

0

10

100

200

500

1,0

2,0

2,30

2,70 2,78 2,90 3,0

3,14 3,25 3,34

0

0,91

0

-0,82

-0,70

-1,04

600 800 1000 1400 1800 2200 2600

0

0,75

0

0

0,66

3,41
0

3000 3400 3800 4200 4600 5000 5400 5800 6200 6600 7000
3,48 3,53 3,58

Залежність (22) одержано за попередніх вихідних
даних: = 2500 кг/м3; = 3500 м/с; = 1865 м/с та
= 1800 с-1.
Поведінку коефіцієнта інтенсивності напружень
зображено на рис. 2.

0

3,62 3,66 3,70 3,73 3,76 3,82 3,84

3,90

За даними табл. 4 та 5 на рис. 3 приведено залежності

від кругової частоти за фіксованих значень

часу: t1 = 3,93.10-5 с (крива 1); t2 = 3,93.10-3 с (крива 2).

кругових частот
= (10...1500) Гц (для t1 = 3,93.10-5 с)
(крива 1); у момент t2 = 3,93.10-3 с (крива 2) коефіцієнт
перевищує статичне значення коефіцієнта інтенсивності напружень у діапазонах кругових частот
= (10...450) Гц; = (750...1200) Гц і = (1650...1750) Гц,
поступово
а в подальшому зі зростанням частоти
згасає.

Висновок

Рис. 3. Коефіцієнт інтенсивності напружень
за фіксованих параметрів: t1 = 3,93.10-5 с (крива 1); t2 = 3,93.10-3 с (крива 2)

Значення частот відкладено в логарифмічних координатах. Із рис. 3 та даних табл. 4 і 5 видно, що коефіперевищує статичне значення в діапазоні
цієнт

Отже, у результаті проведених теоретичних досліджень визначено коефіцієнт інтенсивності напружень
К1(t) у вершині тріщини нормального розриву за різних режимів її імпульсно-хвильового навантаження.
Знаючи коефіцієнти К1(t), можна визначити поле напружень у гірській породі у вершинах тріщин. Відомо,
що існує зв’язок між інтенсивністю вивільнення енергії тріщиною в її вершині і полем напружень [4, 9, 10].
Одержані результати можуть бути використані під
час розробки нових імпульсно-хвильових методів оброблення нафтогазових пластів, що базуються на вивільненні внутрішньої енергії структурними елементами геосередовища пластів.
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новини

1.

Імпорт і транзит газу

У

2015 р. в Україну імпортовано 16,5 млрд. м3 природного газу, що на 3,0 млрд м3 менше, ніж у 2014 р.
Якщо у 2014 р. основним експортером газу в Україну була Російська Федерація (14,5 млрд м3), то у
2015 р. постачання газу з цієї країни скоротилося у 2,4 раза і становило 6,1 млрд м3. Основні обсяги газу
(10,3 млрд м3, або 63 % від загального імпорту) поставлено з країн ЄС.
Транзит газу територією України у 2015 сягав 67,1 млрд м3 проти 62,2 млрд м3 у 2014 р.

За матеріалами http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/
uk/publish/article?art_id=245086132&cat_id=35081
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з історії галузі

Внесок українських фахівців у розвиток
нафтової і газової промисловості Алжиру

Р

еспубліка Алжир із територією 2,38 млн км2 і населенням у понад 39 млн осіб – одна з найбільших країн Африки. Основою економіки цієї
країни є нафта і газ, які дають близько 35 % ВВП і дві
третини експортних надходжень. За запасами нафти (1,5 млрд т) країна посідає четверте місце (після Лівії, Нігерії та Анголи), а природного газу (понад
4,5 трлн мЗ) – друге (після Нігерії) на континенті [1].
Тут відкрито понад 180 родовищ нафти і газу, приурочених до Алжиро-Лівійського нафтогазоносного
басейну. У нафтогазовій промисловості монопольну
позицію займає державна компанія «Сонатрак», яка
підпорядкована Міністерству енергетики. Компанія
не тільки експлуатує більшість нафтових і газових
родовищ, під її контролем знаходяться запаси й усе
видобування нафти і газу в країні, магістральні нафто- і газопроводи, заводи зі зрідження газу та нафтопереробка.
Пошуки нафти і газу в Алжирі було розпочато
Францією ще 1850 р. Перше невелике нафтове родовище було відкрито на півночі країни в 1904 р., згодом
було знайдено ще кілька родовищ із промисловими
запасами нафти і газу. У 1956 р. на півночі Сахари Національним товариством нафтових пошуків в Алжирі
разом із фірмою «Компані франсез де петроль» було
відкрито гігантське нафтове родовище Хассі Мессауд
із початковими запасами 500 млн т, розробка якого
розпочалася 1959 р. У тому ж 1956 р. фірмою «Репал» було відкрито і гігантське газове родовище Хассі
Р’Мель із запасами 900 млрд мЗ [2]. Подальші геологорозвідувальні роботи привели до відкриття нових газових і нафтових родовищ із промисловими запасами,
розробка яких сприяла тому, що Алжир став важливим гравцем на світовому ринку нафти і газу.
Для допомоги в реалізації програм розвитку нафтової і газової промисловості, забезпечення оптимальної розробки родовищ Міністерство енергетики
Алжиру з кінця 60-х років минулого століття почало
запрошувати як консультантів фахівців із колишнього
СРСР, серед яких значну частину становили українські
експерти.
Українські спеціалісти були радниками з питань
стратегії розвитку галузі, керівниками контрактів, експертами з розробки нафтогазових родовищ, буріння
свердловин, будівництва та експлуатації трубопроводів, а також викладачами в Алжирському нафтовому
інституті.
У 1966–1971 рр. в Алжирі працював відомий організатор виробництва, фахівець із широким кругозором і європейським мисленням Б.І. Чайковський, який
після повернення на Батьківщину очолив одне з двох
найбільших в Україні нафтогазових об’єднань – «Укрнафту».
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Борис Ігорович Чайковський (19.01.1928–21.08.1972)
народився у м. Станіслав (нині Івано-Франківськ). У 1951 р.
закінчив нафтовий факультет ЛПІ і почав працювати начальником дільниці, потім – начальником виробничо-технічного відділу КБ № 3 тресту «Укрбургаз». У 1951 р. очолив
Рудківську дільницю КБ № 1, а через рік його призначили директором Рудківської нафтогазрозвідки. Із 1957 р. працював
директором Битківської КБ, у 1959–1961 рр. – головним інженером тресту «Станіславбурнафта», потім – керуючим
тресту, з 1964 р. – заступником начальника об’єднання «Укрзахіднафтогаз». За його участю впроваджувалися такі інноваційні технології, як двостовбурне буріння, буріння електробурами, алмазними долотами, продування свердловин
повітрям, спуск зварних обсадних колон тощо. У 1966–1971
рр. працював в Алжирі експертом, керівником контракту,
радником Міністра енергетики. Після повернення в Україну
призначений начальником об’єднання «Укрнафта». Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани», медаллю «За доблесну працю» та ін. відзнаками.

Посади керівників контрактів в Алжирі обіймали
також такі висококваліфіковані українські фахівці, як
кандидати техн. наук: М.Й. Марухняк, В.П. Онопрієнко,
І.Є. Пришляк, Л.М. Середницький.
Микола Йосипович Марухняк народився 27.10.1933 р.
у с. Ходованці Томашівського повіту на Холмщині (нині територія Польщі). Після закінчення геологорозвідувального
факультету ЛПІ у 1957 р. працював геологом на Туймазинському нафтовому родовищі в Башкирії, а з 1960 р. – старшим інженером, потім заступником директора ЦНДЛ (м.
Івано-Франківськ). У 1970–1990 рр. працював в інституті
«УкрНДІПНВ» (із 1974 р. – «УкрдіпроНДІнафта») старшим
науковим співробітником, ученим секретарем, а з 1975 р. –
заступником директора інституту з наукової роботи в
області геології та буріння. Під його керівництвом і за участю було розроблено ряд проектів промислового освоєння
ресурсів основних нафтогазоносних регіонів України, а також Білорусі та Прибалтійського регіону. У 1983–1989 рр.
Микола Йосипович очолював групу фахівців, які займалися
проектуванням розробки кубинських нафтових родовищ.
Із 1990 р. він – керівник групи радянських експертів в Алжирі, які надавали науково-технічну допомогу під час розробки
нафтових і газових родовищ, зокрема таких гігантських,
як Хассі Мессауд та Хассі Р’Мель. У 1993–1998 рр. працював заступником начальника Управління науки і техніки
Держнафтопрому України, у 1998–2002 рр. – заступником
начальника Управління технічної політики Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України». Микола Йосипович – канд. техн. наук, автор понад 130 наукових праць. Заслужений працівник промисловості України.
Віктор Пантелійович Онопрієнко (12.07.1931–
04.02.1995) народився у м. Оренбург (Росія). У 1953 р. закінчив
МІНХіГП ім. Губкіна, а через три роки – аспірантуру цього
закладу, поєднуючи навчання з роботою інженером в інституті «ВНДІнафта». У 1956–1961 рр. працював у Татарському
науково-дослідному нафтовому інституті, був керівником

проекту розробки великого Ромашкинського нафтового родовища. З 1961 р. обіймав посаду старшого наукового співробітника інституту «УкрНДІпроект», через два роки – начальника відділу розробки нафтових родовищ інституту
«УкрНДІдіпронафта» (з 1966 р. «УкрНДІПНВ»), а з 1969 р. – першого заступника директора з наукової роботи в інституті
«УкрНДІПНВ» (із 1974 р. – «УкрдіпроНДІнафта»). У 1966–1969 рр.
працював в Алжирі, у 1972–1973 рр. – в Іраку, у 1977–1978 та
у 1980 рр. – у Сирії. В Алжирі був керівником контракту співпраці радянських спеціалістів з компанією «Сонатрак». Займався питаннями розробки великих родовищ Хассі Мессауд
та Хассі Р’Мель, що в Сахарі. Він – канд. техн. наук, автор
близько 300 наукових праць і винаходів, має звання «Почесний нафтовик».
Іван Євгенович Пришляк (25.02.1936–20.09.1996) народився у с. Заставче Підгаєцького району на Тернопільщині.
У 1958 р. закінчив ЛПІ за спеціальністю «розробка нафтових
і газових родовищ» і почав працювати у Долинській КБ буровим майстром, потім старшим інженером дільниці буріння.
У 1964–1967 рр. він – головний інженер Надвірнянської КРБ,
пізніше – головний технолог тресту «Прикарпатбурнафта». У 1969–1971 рр. був головним інженером контракту в
Алжирі. Після навчання в аспірантурі та захисту дисертації
з 1975 р. обіймав посади старшого наукового співробітника,
завідувача лабораторією в інституті «УкрдіпроНДІнафта».
Із 1982 по 1986 рр. він знову в Алжирі працює консультантом
із питань буріння, пізніше – керівником контракту. Після
повернення в Україну продовжував працювати в інституті
«УкрдіпроНДІнафта» (із 1994 р. – АТ «УкрНГІ») начальником
відділу. Він – канд. техн. наук, автор понад 170 наукових
праць і 15 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.
Нагороджений знаком «Відмінник нафтової промисловості», грамотами Держнафтогазпрому України та іншими
відзнаками.
Леонід Михайлович Середницький
народився
20.09.1941 р. у с. Вербовець Лановецького району на Тернопільщині. У 1962 р. закінчив нафтовий факультет ЛПІ та
розпочав трудову діяльність в інституті «УкрНДІпроект»
(пізніше «УкрНДІдіпронафта», УкрНДІПНВ, «УкрдіпроНДІнафта»), де пройшов шлях від інженера до керівника інституту.
З 1966 р. завідував сектором, упродовж 1969–1971 рр. працював в Алжирі на посаді головного інженера групи радянських
спеціалістів при Міністерстві енергетики, а у 1976–1979
рр. – керівником цієї групи. У 1975 р. Леонід Михайлович очолив лабораторію розробки нафтових родовищ Дніпровсько-Донецької западини. З 1979 р. працював завідувачем
лабораторії проектування нових методів підвищення нафтовіддачі, а з 1983 р. – завідувачем відділу нафтовіддачі.
У 1993 р. його призначили директором наукового відділення – заступником директора інституту з наукової роботи.
В цьому ж році він очолив інститут, а через рік після його
реорганізації став головою правління АТ «УкрНГІ». З 1995 р.
працював в АТ «Укрнафта» заступником начальника відділу
з розробки нафтових і газових родовищ, пізніше – начальником управління геологорозвідувальних робіт та розробки
родовищ нафти і газу. З 1999 р. був заступником начальника
управління, заступником начальника департаменту з видобування газу і нафти у Національній акціонерній компанії
«Нафтогаз України». Із 2000 р. і до виходу на пенсію протягом десяти років обіймав посаду заступника директора департаменту з видобування газу і нафти цієї компанії. Брав
участь в розробці програми «Нафта і газ України до 2010 р.»,
проектів законів України щодо нафти і газу, був членом Центральної комісії з розробки нафтових і газових родовищ.
Він – канд. техн. наук, автор понад 70 опублікованих науко-

вих робіт та винаходів, віце-президент УНГА. Нагороджений
орденом «Знак Пошани», має звання: «Заслужений працівник
промисловості України», «Почесний нафтовик», «Почесний
розвідник надр України».

Більшість українських експертів в Алжирі займалися питаннями розробки нафтових і газових родовищ. До сфери їх діяльності входило проведення
експертно-аналітичного аналізу розробки та дорозвідки діючих нафтових і газових родовищ, проведення експертиз проектів та генеральних схем розвитку,
обґрунтування поточних і перспективних обсягів видобутку вуглеводнів, надання рекомендацій щодо методів інтенсифікації видобування вуглеводнів.
Серед них потрібно відзначити: фахівців з питань
розвідки родовищ нафти і газу (кандидати геол.мінерал. наук А.М. Завгородній, О.Г. Коваленко,
А.В. Панасенко, М.М. Свіхнушин, Є.І. Солдатенко,
В.Г. Трачук, інженери О.Я. Бомба, М.Ф. Кібаш); експертів із розробки нафтових і газових родовищ
(канд. геол.-мінерал. наук Є.П. Басик, канд. геол.-мінерал. наук І.І. Борисовець, канд. техн. наук А.Г. Демидьонок, канд. техн. наук А.А. Мурадов, канд. геол.-мінерал. наук В.М. Салажев, інженери М.В. Дворський,
М.Д. Євко, Я.Х. Коршун, Л.М. Кузьмик, Г.М. Максимович, І.М. Міщук, Ю.М. Смук); фахівців із комп’ютерної
обробки даних розробки родовищ нафти і газу
(канд. техн. наук П.О. Железнов, канд. техн. наук
В.Ф. Микитченко, канд. техн. наук І.П. Осташевський,
інженер Ю.Г. Словачевський).
Олег Ярославович Бомба (02.02.1942–11.12.2012) народився в с. Козярі Підволочиського району на Тернопільщині.
У 1968 р. закінчив Київський державний університет імені
Т.Г. Шевченка і почав працювати на інженерних посадах в
дослідно-методичній партії тресту «Укргеофізика» Міністерства геології України. Із 1977 р. обіймав посади старшого геофізика технічного відділу, у 1979–1985 рр. – головного
енергетика, головного механіка об’єднання «Укргеофізика».
З 1985 по 1990 рр. працював в Алжирі, після повернення в Україну подальші два роки був головним інженером підприємства
«Геосервіс» Держкомгеології України. У 1992 р. перейшов на
державну службу, обіймаючи посади спочатку головного спеціаліста, пізніше заступника начальника відділу в Міністерстві зовнішньоекономічних зв’язків України. У 1995–2000 рр.
був заступником керівника торгово-економічної місії в Росії,
потім начальником управління зовнішньоекономічної політики департаменту державної політики у сфері зовнішньої
торгівлі Мінекономіки України. У 2001 р. його було призначено заступником керівника торгово-економічної місії Посольства України в Російській Федерації у складі генконсульства в
Санкт-Петербурзі. У 2006 р. вийшов на пенсію.
Іван Іванович Борисовець народився 20.05.1941 р. у
с. Мрин Носівського району на Чернігівщині. У 1965 р. закінчив
нафтовий факультет ЛПІ і розпочав працювати в інституті «УкрНДІгаз», де пройшов шлях від інженера до завідувача
відділом розробки та експлуатації газових родовищ. У 1992–
2004 рр. за сумісництвом очолював науково-виробничу фірму з розробки газоконденсатних родовищ «Гера ЛТД». Його
наукова діяльність присвячена створенню та впровадженню методичних основ проектування дослідно-промислової
і промислової розробки газових родовищ, зокрема Хрестищенського, Єфремівського, Яблунівського, Юліївського та ін.,
Нафтогазова галузь України 2016/1
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удосконаленню методик підрахунку запасів, проектуванню і
вивченню ефективності технології першого на континенті
сайклінг-процесу на Новотроїцькому родовищі. Протягом
1977–1980 рр. та 1987–1990 рр. працював за контрактом
у Міністерстві енергетики Алжиру як експерт з розробки
нафтогазових родовищ. Брав участь зокрема у підготовці
коректив до схеми розбурювання родовища Незла, уточненні кількості свердловин на родовищі Хассі Р’Мель, оцінці
вільного дебіту фонтануючих свердловин. Він – канд. геол.мінерал. наук, автор 120 наукових робіт, у тому числі 7 винаходів. Відмінник газової промисловості, Почесний працівник ПАТ «Укргазвидобування», нагороджений медалями ВДНГ.
Михайло Васильович Дворський народився 10.01.1939 р.
у с. Горигляди (нині Монастириського р-ну) Тернопільської
обл. У 1958 р. закінчив Дрогобицький нафтовий технікум, а в
1968 р., після служби в армії, – ІФІНГ. Працював на інженерних
посадах у проектному відділенні УкрНДІПНВ (із 1974 р. – «УкрдіпроНДІнафта»), займаючись проектуванням облаштування нафтогазоконденсатних родовищ України, Білорусі,
Росії, Куби, Сирії, Іраку. У 1977–1980 рр. Михайло Васильович
працював в Алжирській Народно-Демократичній Республіці,
де займався реінжекцією супутнього газу в пласт на промислах Хассі Месауд і Хассі Туїль. Після повернення з Алжиру
продовжив працювати в інституті головним інженером
проектів, а згодом начальником технологічного відділу
облаштування промислів. У 1992 р. був переведений у Державну акціонерну компанію «Укрресурси», де обіймав посади
начальника підвідділу, заступника начальника і начальника
управління контрактації паливно-енергетичних ресурсів.
Із 1997 р. обіймає посаду першого заступника генерального
директора в СП «Укркарпатойл ЛТД», яке займається експлуатацією Битків-Бабченського нафтогазоконденсатного родовища.

Українські спеціалісти здійснювали також проектування і контроль за спорудженням газопроводів. Цією
проблематикою займалися, зокрема, Н.В. Шуран, який
до приїзду в Алжир був головним інженером інституту
«ВНІПІтрансгаз», найбільшого і найавторитетнішого в
той час проектного інституту газової промисловості
колишнього СРСР, В.О. Іванюк, який зараз обіймає цю
посаду в інституті. Серед побудованих за проектами
інституту газопроводів можна відзначити такі, як Хассі
Р’Мель–Арзев, Хассі–Мессаур.
Нестор Володимирович Шуран (26.08.1935–03.07.1996)
народився у с. Шельпаки Підволочиського району на Тернопільщині. Після закінчення 1959 р. нафтопромислового факультету ЛПІ працював в інституті «Укрдіпрогаз»
(перейменованого пізніше в «Діпрогаз», «ВНІПІтрансгаз»)
інженером, головним інженером проекту. У 1974–1976 рр.
обіймав посаду заступника головного інженера – начальника технічного відділу. Займався проектуванням облаштування унікального Шебелинського ГКР, на якому вперше було
реалізовано технологію підготовки газу з використанням
низькотемпературної сепарації, застосування диетиленгліколю і хлористого кальцію для попередження гідратоутворення з їх регенерацією та ін. інновації. У 1970 та
1973–1974 рр. працював у Болгарії, де здійснював авторський
нагляд за спорудженням газопроводів. Протягом 1977–
1983 рр. обіймав посаду головного інженера – заступника
директора інституту з науки. В цей період відбувався перехід на будівництво магістральних газопроводів діаметром
1420 мм на робочий тиск 7,5 МПа, що потребувало нових
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технічних рішень та розроблення відповідної нормативної
бази. Протягом 1983–1987 рр. Нестор Володимирович був
керівником авторського колективу нагляду на будівництві
газопроводів за проектами інституту в Алжирі. Останні
десять років обіймав посаду головного фахівця відділу перспективного проектування інституту. В його доробку – генеральна схема перспективного будівництва АГНКС В Україні. Нагороджений орденом «Знак Пошани», медалями ВДНГ
СРСР, «Ветеран праці».

Проектуванням газопроводів в Алжирі займалися
й інші українські проектні організації, такі, наприклад,
як компанія STG Engineering. Нею, зокрема, у 2005–
2009 рр. виконано проекти будівництва одного нового газопроводу та реконструкції діючого газопроводу
до м. Скікда.
Тут, в Алжирі, трагічно обірвалося життя видатного
вченого-геолога і державного діяча, віце-президента АН СРСР О.В. Сидоренка (06.10.1917–23.03.1982),
спеціаліста у сфері геології і геоморфології пустель,
процесів мінералотворення в корі вивітрювання і
пов’язаними з ними корисними копалинами. Він народився в с. Нікольське Мілового району Луганської
обл., а загинув в автомобільній катастрофі в Сахарі. За
видатні наукові досягнення його у 1961 р. обрали академіком АН СРСР, у 1962–1975 рр. він очолював Міністерство геології СРСР, із 1975 р. був віце-президентом
АН СРСР і одночасно очолював Інститут літосфери АН
СРСР. Лауреат Ленінської премії, нагороджений двома
орденами Леніна та ін. відзнаками.
Завдяки високому професійному рівню та знанню
іноземних мов українські фахівці надавали також значну допомогу в підготовці спеціалістів для нафтової і
газової промисловості Алжиру. Так, у 60–70 рр. минулого століття викладачами в Національному інституті
нафти, газу та хімії (нині університет), що у м. Бумердес, були відомий фахівець у сфері підземної гідравліки канд. техн. наук Н.П. Лещій та спеціаліст у царині
буріння свердловин канд. техн. наук О.В. Тищенко, які
до цього працювали на нафтопромисловому факультеті ЛПІ.
Нестор Павлович Лещій (04.09.1925–08.11.1910) народився у м. Угнів Рава-Руського району на Львівщині. Після
демобілізації з армії у 1948–1953 рр. навчався на нафтовому
факультеті ЛПІ, працював лаборантом, асистентом кафедри експлуатації нафтових і газових родовищ інституту.
У 1960–1961 рр. був старшим інженером лабораторії фізики
пласта НПУ «Долинанафта», пізніше асистентом, старшим викладачем, заступником декана нафтового факультету ЛПІ. Після захисту у 1967 р. кандидатської дисертації став доцентом кафедри гідравліки і сантехніки. Згодом
його відрядили до Алжиру, де він читав лекції в Національному інституті нафти, газу та хімії. З 1970 р. працював доцентом, у 1982–1987 рр. завідував кафедрою гідравліки і сантехніки ЛПІ, а у 1999 р. вийшов на пенсію. Він – один із перших
вітчизняних вчених, що займалися проблемами підземної
гідравліки, та піонер у створенні україномовної навчальної
літератури з гідравліки та нафтогазової справи, автор
110 наукових праць, серед яких 10 підручників та навчальних
посібників. Нестор Павлович – «Відмінник народної освіти»,
нагороджений медаллю «Ветеран праці» та ін. відзнаками.

Олександр Володимирович Тищенко народився
25.09.1930 р. у м. Дніпропетровськ. У 1953 р. закінчив гірничопромисловий факультет ЛПІ і почав працювати на кафедрі
буріння нафтових і газових свердловин завідувачем лабораторією, потім асистентом. У 1961–1964 рр. навчався в
аспірантурі при ЛПІ, з 1967 р.він – доцент кафедри буріння.
З 1967 р. працював доцентом кафедри буріння в Національному інституті нафти, газу та хімії в Алжирі, у 1972–
1976 рр. був деканом вечірнього факультету ЛПІ. З 1976 р.
знову був відряджений до Алжиру, де працював в Національному інституті нафти, газу та хімії викладачем, заступником керівника групи радянських спеціалістів, керівником
навчального процесу інституту. У 1979 р. його обрано на посаду декана газонафтопромислового факультету ІФНТУНГ,
на якій Олександр Володимирович пропрацював до 1985 р.,
а після цього аж до виходу на пенсію у 1999 р. – на посаді доцента кафедри буріння нафтових і газових свердловин.
Він – канд. техн. наук, має ряд опублікованих наукових праць.
Нагороджений медалями, знаком «Відмінник МінВУЗУ СРСР»,
грамотами МОН України тощо.

Активну участь у підготовці інженерних кадрів для
нафтової і газової промисловості в Алжирі взяв і професорсько-викладацький склад заснованого у 1967 р.
Івано-Франківського інституту нафти і газу (нині Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу). Лекції з дисциплін геологічного та геофізичного напрямків тут читали д-р геол.-мінерал. наук
О.О. Орлов, канд. геол.-мінерал. наук О.І. Антонишин,
канд. геол.-мінерал. наук В.С. Меншиков, інженер
Є.І. Адамський.
Олександр
Олександрович
Орлов
народився
23.03.1931 р. у м. Ростов-на-Дону. У 1953 р. закінчив Львівський гірничий технікум, у 1958 р. – геологорозвідувальний
факультет ЛПІ. Працював старшим геологом у Калуській
КРБ тресту «Львівнафтогазрозвідка». Науково-педагогічну
діяльність розпочав у 1964 р. в Івано-Франківській філії ЛПІ
старшим викладачем. У 1966–1968 рр. перебував в Алжирі,
де брав участь в організації та становленні Національного інституту нафти, газу та хімії в м. Бумердес і викладав
такі дисципліни, як «загальна і структурна геологія», «геологія нафти і газу», «нафтогазоносні провінції світу». Тут
ним було складено та опубліковано путівник для проведення практик студентів із дисциплін загальної та структурної геології в горах Атласу та Сахарі. Після повернення
в Україну працював доцентом ІФІНГ. У 1971–1974 рр. знову
перебував в Алжирі в Національному інституті нафти, газу
та хімії, де, крім педагогічної діяльності, керував науковою
роботою студентів. Із 1975 р. продовжує працювати в ІФІНГ
(нині ІФНТУНГ) доцентом, із 1997 р. – професором, із 2015
р. – професором-консультантом. Ним засновано наукову
школу з проблем термобаричних умов в осадовій оболонці
земної кори. Неодноразово обирався деканом, завідувачем
кафедри. Він – д-р геол.-мінерал. наук, підготував трьох
докторів і 28 кандидатів наук, має 435 наукових праць, у
тому числі 25 монографій та підручників, 17 патентів та
відкриття в галузі наук про Землю. Заслужений працівник

народної освіти України, Почесний розвідник надр України,
має орден «За мужність», медаль «Захисник Вітчизни» та ін.
нагороди.

Курси лекцій із технічних дисциплін в алжирському вузі вели також д-р техн. наук Б.В. Копей,
канд. техн. наук Ю.В. Міронов, канд. техн. наук О.І. Нечаєв, канд. техн. наук Ю.С. Сичов. Крім викладацької
роботи, вони продовжували займатися і науковою
діяльністю. Так, проф. Б.В. Копей читав лекції з шести
різних дисциплін, створив в інституті лабораторію
«Технічне обслуговування машин», видав французькою мовою посібник для студентів із курсу «Технічне
обслуговування нафтового обладнання» та збірник
методичних вказівок до практичних занять, опублікував п’ять статей.
Богдан Володимирович Копей народився 30.08.1945 р.
у с. Літиня Дрогобицького району на Львівщині. У 1971 р.
закінчив механічний факультет ІФІНГ і працював у науково-дослідному секторі інституту інженером, старшим інженером, старшим науковим співробітником. Із 1978 р. обіймав посади асистента, старшого викладача, доцента,
професора кафедри нафтогазового обладнання. Протягом
1986–1989 рр. готував інженерні кадри в Національному інституті нафти, газу та хімії в Алжирі. З 2009 р. очолює кафедру морських нафтогазових технологій ІФНТУНГ. Із 2012 р.
паралельно читає лекції з тематики морських бурових та
видобувних платформ у Краківській гірничо-металургійній
академії. Підготував двох докторів та п’ятьох кандидатів
наук. Основними напрямами його наукової діяльності є забезпечення надійності бурового та нафтопромислового
обладнання, прогнозування ресурсу їх роботи, розробка
труб і штанг із полімерних композитів. Він – д-р техн. наук,
професор, автор 37 винаходів і понад 470 наукових та методичних праць, у тому числі 29 монографій і підручників.
Академік Нью-Йоркської академії наук, член президії УНГА,
член-кореспондент Академії гірничих наук України, член Національної ради України з машинознавства.

Уже багато років студенти з Алжиру успішно навчаються основних нафтогазових спеціальностей в
ІФНТУНГ, де спочатку було створено спеціальний факультет, а з 2007 р. – Центр із підготовки іноземних
студентів.
Кваліфікована допомога українських експертів із
питань розвитку нафтової і газової промисловості,
розробки та експлуатації родовищ та підготовки місцевих інженерних кадрів сприяла тому, що Алжир
впевнено займає провідне місце серед африканських
країн із видобування вуглеводнів. Так, у 2014 р. у країні
було видобуто 66 млн т нафти (третє місце після Нігерії
та Лівії) та 83,3 млрд м3 газу, що більше, ніж у будь-якій
іншій країні континенту [1].
З.П. Осінчук
канд. техн. наук
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Інформація щодо вдосконалення системи менеджменту
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Ефективність енергетичного сектору України значною мірою залежить від системи менеджменту лідера нафтогазової галузі –
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Згідно з Кредитною угодою (Відновлювана кредитна лінія для НАК «Нафтогаз України» на закупівлю газу) між ПАТ «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України» та Європейським банком реконструкції та розвитку Компанія взяла на себе зобов’язання
щодо впровадження системи менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001 – система менеджменту якості,
ISO 14001 – система екологічного менеджменту, ISO 50001 – система енергетичного менеджменту, OHSAS 18001 (ISO 45001) – системи управління безпекою праці та SA 8000 – система соціального та етичного менеджменту.
Упровадження інтегрованої системи менеджменту за міжнародними стандартами сприятиме підвищенню кредитного рейтингу України і НАК «Нафтогаз України», поліпшить систему керування нафтогазовими проектами, удосконалить систему оцінювання
ризиків та зменшить їх вплив, підвищить у працівників Компанії розуміння процесів і відповідальність за їх високоякісну реалізацію, зміцнить довіру до країни з боку міжнародної громадськості і приватних партнерів, міжнародних фінансових інститутів.
З метою реалізації Плану екологічних та соціальних заходів, передбачених Кредитною угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку, розроблено План впровадження інтегрованої системи менеджменту в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», яким передбачено залучення провідних європейських експертів із питань систем менеджменту, а також навчання
членів спеціально утвореної в Компанії робочої групи з розроблення та впровадження інтегрованої системи менеджменту, а саме
методології створення інтегрованої системи менеджменту та впровадження систем менеджменту відповідно до вимог ISO 9001,
ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 (ISO 45001) та SA 8000, та ознайомлення з досвідом упровадження систем менеджменту в європейських та міжнародних нафтогазових компаніях.

ПЛАН
розроблення та впровадження інтегрованої системи менеджменту
в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України»
№
з/п
1

2

3

Вид робіт

Заходи

Формування лідерства та обов’язків щодо систем
менеджменту.

Проведення семінару-наради для керівництва Компанії та керівників структурних підрозділів
щодо впровадження інтегрованої системи менеджменту відповідно до вимог ISO 9001, ISO 14001,
ISO 50001, OHSAS 18001 (ISO 45001), SA 8000 та, безпосередньо, відповідальності керівництва.

Конкурсний відбір виконавця для
проведення діагностики існуючих
систем керування та виробничих
процесів у Компанії та для розробки
документації систем менеджменту.
Проведення діагностики існуючих
систем керування та виробничих
процесів у Компанії.

1. Здійснення тендерних закупівель послуг із проведення діагностики та залучення виконавця.
2. Укладання договору на надання послуг із виконавцем.

4

Навчання персоналу.

5

Розробка пропозицій щодо вдосконалення
існуючої системи менеджменту.

6

Визначення політик Компанії в області якості,
екології, охорони праці, енергозбереження
та соціальної політики.
Розробка документації систем
менеджменту.

7

8

8.1 Впровадження документів систем
менеджменту.
8.2 Проведення внутрішнього аудиту систем
менеджменту.

8.3 Аналіз та коригування.
9
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Сертифікація систем менеджменту.

Аналіз існуючої системи управління підприємством
1. Опис видів діяльності підприємства, організаційної структури та функцій управління підприємством.
2. Аналіз сильних і слабких сторін діяльності підприємства в області якості, екології, охорони праці,
енергозбереження та соціальної відповідальності.
3. Аналіз та оцінка відповідності фактичних результатів вимогам ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
OHSAS 18001 (ISO 45001) та SA 8000.
1. Навчання членів робочої групи з розроблення та впровадження інтегрованої системи менеджменту Компанії – методології створення інтегрованої системи менеджменту та впровадження систем менеджменту відповідно до вимог ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 (ISO 45001) та
SA 8000.
2. Ознайомлення з досвідом впровадження систем менеджменту в європейських та міжнародних
нафтогазових компаніях.
Внесення змін до оргструктури (за необхідності).
Розробка плану заходів для кожної із систем менеджменту.
Розробка та затвердження політик Компанії у визначених сферах.
Визначення цілей, зобов’язань і завдань та способи їх досягнення.
1. Складання плану-графіка розробки документованих процедур.
2. Призначення відповідальних за розробку процедур.
3. Встановлення вимог щодо форми і змісту документів. Розробка проектів документів.
1. Ознайомлення персоналу з документацією систем менеджменту.
2. Навчання персоналу роботі в умовах функціонування систем менеджменту.
3. Апробація документації систем менеджменту.
1. Розроблення опитувальника для оцінки функціонування систем менеджменту.
2. Проведення внутрішнього аудиту.
3. Перевірка відповідності розроблених систем менеджменту вимогам ISO 9001, ISO 14001,
ISO 50001, OHSAS 18001 (ISO 45001) та SA 8000.
Виявлення невідповідностей систем менеджменту.
Коригування документації систем менеджменту за результатами апробації.
Визначення органу, що сертифікує (проведення тендерних закупівель послуг щодо залучення спеціалізованої організації).
Укладання договору.
Проведення сертифікаційного аудиту.

Умови публікації матеріалів у науково-виробничому журналі
«Нафтогазова галузь України»
У журналі «Нафтогазова галузь України» публікуються матеріали, що висвітлюють актуальні проблеми розвитку галузі: економіки, геології нафти і газу,
буріння свердловин, розробки родовищ, видобування,
транспортування та зберігання нафти і газу, автоматизації та інформаційних технологій, переробки
нафти і газу, охорони довкілля, а також інші матеріали, пов’язані з нафтогазовим комплексом.
Відповідно до рекомендацій ДАК України наукові
статті, що подаються до друку, повинні мати такі
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями, аналіз останніх досліджень, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів; висновки з цього дослідження
та перспективи подальших досліджень у вказаному
напрямі. Кількість авторів статті – не більше чотирьох осіб.
Рукопис статті, індекс якої згідно з УДК є
обов’язковим, потрібно подавати із нумерацією всіх
сторінок. Обсяг матеріалу, враховуючи таблиці, список використаних джерел, підписи до рисунків та анотації українською, російською і, бажано, англійською
мовами, не повинен перевищувати 10–12 сторінок.
Авторський рукопис друкується у текстовому
форматі у програмі WinWord через півтора інтервалу
шрифтом розміром 14 на одному боці аркуша білого
паперу форматом А4 (електронний варіант додається). Окремо потрібно надати розширену (1200-1500
знаків) анотацію українською та англійською мовами
(електронний варіант додається).
Фізичні та хімічні символи у тексті, а також математичні формули потрібно розмітити, виділивши
курсив, малі й великі літери. Верхні та нижні індекси, показники степеня необхідно виділити дужками
догори чи донизу (Р32, С18), грецькі літери обвести
червоним олівцем. Усі позначення у формулах потрібнорозшифровувати. Кількість формул має бути
мінімальною. Літери латинського алфавіту у формулах і поясненнях подаються курсивом.
Обов’язковим є дотримання чинних ДСТУ на терміни і визначення, а також міжнародної системи СІ.
Таблиці повинні мати тематичні заголовки і порядкові номери. Примітки до таблиць друкуються під
ними. На полях рукопису потрібно проставити номери таблиць проти місць їхнього розташування під
час набору, а у тексті зробити посилання на таблиці.

Ілюстрації (не більше чотирьох) додаються до рукопису окремо у двох примірниках на білому (схеми, рисунки) або глянцевому (фотографії) папері, чорно- 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 позначення на фотографіях
наносяться тільки на одному примірнику. На зворотному боці обох примірників необхідно олівцем позначити номер ілюстрації у порядку згадування в тексті,
прізвище автора, верх і низ ілюстрації. Позиції на рисунках необхідно пронумерувати арабськими цифрами, починаючи з 1, без пропусків і повторень, за годинниковою стрілкою. Місце розташування ілюстрації у
тексті необхідно зазначити на полях рукопису.
Увага! Ілюстрації ні в якому разі
не заверстувати в текст статті, а давати
окремими файлами.
Список використаних джерел складають у порядку згадування. До нього потрібно включати лише
джерела, на які є посилання у статті. Посилатися можна тільки на опубліковані роботи. Необхідно чітко дотримуватися порядку бібліографічного
опису, поданого у «Бюлетні ВАК України» № 3, 2008 р.
(http://old.niss.gov.ua/Aspirant/vymog2.htm).
Друкований примірник рукопису обов’язково підписують усі автори статті.
До рукопису обов’язково додається експертний
висновок, де чітко зазначається про відсутність у
статті відомостей, заборонених для відкритого опублікування.
В авторських картках потрібно зазначити прізвища, імена та по батькові авторів статті, навчальний заклад, де отримали вищу освіту, посади і наукові ступені, місце роботи, коло виробничих і наукових
інтересів, службову та домашню адреси і телефони,
а також вказати прізвище автора, з яким буде вестися листування у процесі роботи над статтею. До
авторських карток необхідно додати фото авторів.
Неправильно оформлені рукописи без розгляду буде
повернуто авторам на доопрацювання.
Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, цитат, географічних назв та інших відомостей несуть автори публікації.
Тел. сектору організації видання
науково-виробничого 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

Дочірнє підприємство
«Науково-дослідний інститут
нафтогазової промисловості»
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Оголошує прийом до аспірантури за спеціальностями:
04.00.17 – геологія нафти і газу
05.15.06 – розробка нафтових і газових родовищ

Вступники до аспірантури подають такі документи:
1. Особисту заяву на ім’я директора щодо вступу до аспірантури (вказати назву
2.
3.

4.
5.

та шифр спеціальності).
Особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою, завірений належним чином у
відділі кадрів за місцем роботи, для співробітників ДП «Науканафтогаз» – у відділі роботи з персоналом.
Список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності обсягом 25 друкованих сторінок формату А4
та бібліографію.
Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у, крім співробітників
ДП «Науканафтогаз».
Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту
за кордоном – копію нострифікованого диплома).
Копію посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).

6.
7. Копію трудової книжки завірену у відділі кадрів за місцем роботи (за наявності),
крім співробітників ДП «Науканафтогаз».

8. 2 фотокартки (розміром 3см×4см).
9. Копію першої та другої сторінок паспорта.
Всі документи оформлюються українською мовою і подаються у паперовій папці з
зав’язками.
Паспорт, диплом про вищу освіту та посвідчення про складання кандидатських
іспитів подаються вступникам особисто.
Прийом документів – з 15 серпня до 15 вересня поточного року.
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