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Десятимільйонний
лічильник газу в Україні
28 травня у м. Рівне відбулося урочисте встановлення десятимільйонного лічильника газу. Власницею ювілейного лічильника
стала мешканка міста Ірина Скибинська. Завод «САМГАЗ», що випустив саме цей та багато інших лічильників, також знаходиться
у м. Рівне і ось уже упродовж 20 років є провідним виробником обладнання для вимірювання та обліку газу, основна продукція якого – побутові та промислові лічильники газу ТМ «САМГАЗ», регулятори тиску
газу, комплекти монтажні вузлів обліку газу, комплекти монтажні
шафових газорозподільних пунктів тощо. Система контролю якості
підприємства сертифікована за Міжнародним стандартом якості
ISO 9001-2001. Продукцію компанії «САМГАЗ» внесено до Реєстру
кращих товарів України з присвоєнням знаку якості «Вища проба».
За даними Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»,
сьогодні з майже 14 млн газифікованих домогосподарств лічильниками обладнано вже 71,2 % (включаючи АР Крим та м. Севастополь –
станом на 01.03.14). Найвищий же рівень оснащеності лічильниками досягнуто в Закарпатській (97,6 %), Тернопільській (93 %),
Івано-Франківській (92,8 %) і Вінницькій (90,3 %) областях.

Всеукраїнський семінар-нарада
«Облік природного газу та метрологія»
25–28 травня 2015 р. у м. Рівне Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» спільно з ПАТ «Рівнегаз» та
ТОВ «САМГАЗ» провели Всеукраїнську
семінар-нараду «Облік природнього газу та
метрологія», приурочену до встановлення в
Україні десятимільйонного побутового лічильника природного газу САМГАЗ.
У семінарі-нараді взяли участь понад сто тридцять фахівців Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України» (далі – Компанія), державних підприємств Мінекономрозвитку,
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укртранснафта», ПАТ «Укрнафта», газорозподільних підприємств, профільних університетів та науково-дослідних інститутів, виробників засобів вимірювальної
техніки.
На семінарі було заслухано більше ніж 40 доповідей та повідомлень щодо:
• упровадження в Україні комплексу нормативних
документів та стандартів, гармонізованих з європейськими;
• реалізації заходів щодо вдосконалення приладового обліку природного газу;

• створення системи метрологічного забезпечення витратометрії природного газу в умовах, близьких
до робочих;
• упровадження положень Законів України «Про
забезпечення комерційного обліку природного газу»
та «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
• побудови інтегрованої автоматизованої інформаційної системи обліку газу;
• результатів випробувань засобів вимірювальної
техніки тощо.
У рамках семінару проведено екскурсії на ПАТ
«Рівнегаз», ТОВ «Самгаз».
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ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

© С.Г. Вакарчук
канд. геол. наук
ДП «Науканафтогаз»

Перспективи пошуку скупчень
вуглеводнів нетрадиційного типу
в карбонатних відкладах
башкирського ярусу
Дніпровсько-Донецької западини
УДК 553.98:550.8(477.52/.6)

У статті наведено результати оцінки перспектив пошуку неконвенційних вуглеводнів у карбонатних
відкладах башкирського ярусу середнього карбону Дніпровсько-Донецької западини. Визначено територіальну поширеність перспективних карбонатних утворень, наведено їх характеристику та виконано кількісну
оцінку ресурсів нетрадиційних нафти і газу.
Ключові слова: башкирський ярус, карбонати, неконвенційні вуглеводні, перспективні зони, оцінка
ресурсів.
В статье приведены результаты оценки перспектив поиска неконвенционных углеводородов в карбонатных отложениях башкирского яруса среднего карбона Днепровско-Донецкой впадины. Определена территориальная распространенность перспективных карбонатных образований, приведена их характеристика и выполнена количественная оценка ресурсов нетрадиционных нефти и газа.
Ключевые слова: башкирский ярус, карбонаты, неконвенционные углеводороды, перспективные
зоны, оценка ресурсов.
The paper features perspectives assessment results in searching unconventional hydrocarbon resources in carbonate
deposits of the Dnipro-Donets depression middle carbon Bashkirian Stage. It presents areal incidence of prospective
carbonate deposits, their description and quantitative estimation of unconventional oil and gas resources.
Key words: Bashkirian Stage, carbonates, unconventional hydrocarbons, prospective zones, resource
assessment.

З огляду на світовий досвід, стабілізація і подальше нарощування видобутку нафти і газу в межах старих нафтогазовидобувних регіонів, до яких повною мірою відносять
і Дніпровсько-Донецьку западину (ДДЗ), можливі в основному за рахунок освоєння нетрадиційних джерел вуглеводнів [1–3]. Сьогодні в ДДЗ до таких джерел потрібно віднести передусім газ і нафту сланцевих утворень та газ і нафту
ущільнених алевро-піщаних і карбонатних порід [1–5].
Об’єктом нашого дослідження були ущільнені карбонатні породи башкирського ярусу середнього карбону, які, за
попередніми даними, можуть вміщувати значні скупчення
нетрадиційних вуглеводнів [4].
Останнім часом завдяки так званому «сланцевому
буму» як у світі загалом, так і в Україні зокрема з’явилася
значна кількість публікацій, присвячених проблемі вивчення нетрадиційних джерел вуглеводнів. Серед цих робіт насамперед потрібно відзначити цикл статей академіка НАН
України О.Ю. Лукіна [1, 6] де розглянуто теоретичні основи можливості формування скупчень вуглеводнів нетрадиційного типу в межах нафтогазоносних регіонів України,
а також цикл наукових монографій, у яких викладено ре-

зультати п’ятирічного вивчення науково-практичних аспектів пошуку нетрадиційних вуглеводнів в Україні фахівцями
провідних наукових установ, зокрема ДП «Науканафтогаз», Київського національного університету імені Тараса
Шевченка та Інституту геології і геохімії горючих копалин
НАН України [3–5]. У цих працях окреслено основні критерії оцінки перспектив нафтогазоносності, виділено окремі
стратиграфічні комплекси і зони, перспективні на пошуки
нетрадиційного газу в сланцевих утвореннях і ущільнених
алевро-піщаних породах, та надано практичні рекомендації
щодо першочергових об’єктів для проведення геологорозвідувальних робіт. Проблему пошуку неконвенційних вуглеводнів у карбонатних породах нафтогазоносних басейнів
України зазначені автори також частково розглядали, однак
їх результати носять певною мірою теоретичний характер. Так, для Дніпровсько-Донецької западини на сьогодні
більш-менш впевнено визначено лише стратиграфічні рівні
розповсюдження карбонатних порід, перспективних на пошуки нетрадиційних вуглеводнів [3, 4].
За результатами раніше проведених досліджень установлено, що в межах Східного нафтогазоносного регіону
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перспективи на пошуки скупчень ВВ неконвенційного
типу пов’язуються з карбонатними та карбонатно-глинистими утвореннями верхнього девону, нижнього та середнього карбону. У верхньому девоні це є відклади семилуцько-саргаєвського та задонського горизонтів, у нижньому
карбоні – турнейського та нижньовізейського карбонатних
комплексів, у середньому карбоні – нижньобашкирський
карбонатний комплекс [4]. Виділення в розрізі перспективних інтервалів залягання порід базувалося на основі критеріїв, що були визначені за результатами комплексного
аналізу геолого-геофізичних і геолого-промислових даних
щодо ряду басейнів США та Канади з урахуванням особливостей складу та будови карбонатних комплексів у ДДЗ [4].
Основними з цих критеріїв є:
•
літологічний склад – вапняки глинисті, чисті вапняки, глинисті доломіти і доломіти (найбільш
перспективні – глинисті зернисті і детритові вапняки);
•
залягання ущільнених карбонатних порід у парагенезі з глинистими утвореннями, збагаченими органічною
речовиною з мінімальним вмістом Сорг – 1 % (ступінь перспективності порід зростає зі збільшенням вмісту Сорг);
•
ступінь термальної зрілості порід: для неконвенційної нафти – інтервал від кінця стадії МК1 (R0 – 0,60) до
кінця стадії МК2 (R0 – 0,80); для неконвенційного газу – інтервал від кінця стадії МК2 (R0 – 0,80) до кінця стадії АК1
(R0 – 2,5);
•
пористість порід: для газу – не менше 1,5 %, для
нафти 2 %;
•
проникність порід: для газу – не менше 0,009 мД;
для нафти 0,1 мД;
•
товщина перспективного горизонту не менш ніж
25 м для нафти та не менш 40 м для газу;
•
глибина залягання пластів до 4500 м.
Безперечно, що вищезазначені критерії є цілком актуальними і під час прогнозування латерального поширення
перспективних порід. У зв’язку з цим, відповідно до викладених критеріїв, автором було виконано комплексний аналіз геолого-геофізичних і геолого-промислових матеріалів
щодо башкирських карбонатних відкладів ДДЗ.
Усього у роботі було використано результати понад 300
аналізів петрофізичних властивостей порід, 540 аналізів
катагенетичної зрілості порід, 80 визначень Сорг, 50 рентгено-структурних аналізів і понад 400 описів керна та шліфів
із 340 свердловин. Також з метою виділення у розрізі інтервалів залягання порід, що перспективні на неконвенційні
вуглеводні, і оцінки їх промислових параметрів було виконано комплексну інтерпретацію матеріалів ГДС 45 свердловин із застосуванням спеціалізованих методик.

Стратиграфічне положення

Башкирські відклади в межах Дніпровсько-Донецької
западини поширені в усіх її структурно-тектонічних зонах
[7]. Вони трансгресивно залягають на різних горизонтах
серпуховського, а іноді й візейського ярусів, а перекриваються в основному відкладами московського ярусу, рідше
відкладами вищезалягаючих комплексів. Найбільш повні
розрізи встановлені в осьовій частині та на південному сході ДДЗ. Башкирський ярус складається з двох під’ярусів:
нижнього і верхнього [7]. Карбонатні відклади найбільш

поширені у відкладах нижньобашкирського під’ярусу (світа С15 та світа С21), де формують так звану «башкирську
карбонатну плиту». В окремих структурно-тектонічних зонах западини карбонатні утворення трапляються і в низах
верхньобашкирського під’ярусу (світа С22). Товщина карбонатних відкладів башкирського комплексу загалом змінюється від 5–10 до 100–130 м.

Літолого-фаціальна характеристика відкладів

Формування відкладів нижньобашкирського під’ярусу
на більшій частині території западини проходило в умовах мілководного моря, лише в межах периферійних частин басейну переважали субконтинентальні умови [7].
За О.Ю. Лукіним [7], седиментація нижньобашкирських
відкладів відбувалася в межах таких фаціальних зон:
шельфової, лагунної, прибережно-морської та лагунно-болотної. Проведений аналіз розрізів нижньобашкирських
відкладів, розкритих у південно-східній частині ДДЗ, дав
нам можливість виділити ще одну фаціальну зону – відкритобасейнову. У цій зоні осадконакопичення відбувалося в умовах відносно глибокого шельфу, що знайшло
своє відображення в домінуванні в літологічному складі
глинистих порід над карбонатними. З метою прогнозування поширення карбонатних порід, перспективних для
пошуку неконвенційних вуглеводнів, нами було виконо
роботи з уточнення меж вищезазначених фаціальних зон,
а також закартовано території розповсюдження пластів
вапняків завтовшки понад 30 м. Аналіз результатів проведених досліджень й узагальнення матеріалів попередніх
робіт показують, що карбонатні породи у відкладах нижньобашкирського під’ярусу найбільш поширені в межах
шельфової й лагунної фаціальних зон, де вони становлять
до 80–90 % розрізу. Відклади лагунної фаціальної зони поширені в межах північно-західної частини ДДЗ і більшої
частини північного борту ДДЗ. Сумарна товщина пластів,
що складаються з карбонатних порід, змінюється від 5–10
до 50–60 м, сягаючи в окремих випадках 70–80 м. Шельфові відклади розповсюджені у межах північної прибортової
та осьової зон центральної частини западини, північної
прибортової зони південно-східної частини западини та
на північних околицях Донбасу. Максимальна товщина
карбонатних відкладів у межах цієї зони може сягати 90–
130 м. Відклади відкритобасейнової фації, як вже було зазначено, поширені в основному в межах приосьової зони
південно-східної частини ДДЗ. Тут нижньобашкирські
відклади представлені переважно глинистими породами
(70–80 % розрізу) з підпорядкованою роллю глинистих
вапняків (30–15 % розрізу) і алевролітів (5–10 % розрізу).
Товщина карбонатних пластів у середньому не перевищує
10–30 м. У межах прибережно-морської і лагунно-болотної фаціальних зон у складі нижньобашкирських відкладів переважать уламкові породи.

Фільтраційні та ємнісні властивості

Пористість башкирських карбонатних порід змінюється
у достатньо широких межах від 2–3 до 18–22 %, при цьому
середні значення, як правило, не перевищують 3–5 %. Проникність зазвичай не перевищує 0,1 мД, однак в окремих
випадках за рахунок широкого розвитку тріщинуватості
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може сягати 220–250 мД. Характерною рисою продуктивних пластів, що складені башкирськими карбонатними
породами, є висока анізотропія їх фільтраційних і ємнісних властивостей навіть у межах однієї площі. Причому,
як показують результати аналізу характеру розподілу колекторських властивостей башкирських карбонатних порід на відкритих родовищах, різкі зміни пористості і проникності відбуваються не тільки в межах площ, а й навіть
у межах одного пласта в сусідніх свердловинах. Високі
значення пористості і проникності карбонатних порід у
локальному плані зазвичай пов’язані з зонами розвитку
вилуговування і тріщинуватості, а також із зонами розвитку первинних рифогенних колекторів. У регіональному і
зональному плані ділянки з підвищеними колекторськими
властивостями башкирських карбонатних порід, як правило, локалізуються в межах крупноамплітудних структур і
в межах розвитку біостромів та біогермів. За межами цих
утворень башкирські карбонатні породи характеризуються низькими значеннями пористості (2–3%) і проникності
(0,05–0,001 мД). Також відбувається зниження середніх
значень пористості і проникності з північного заходу на
південний схід і від бортів западини до осьової її частини.

Вміст органічної речовини (Сорг)
та катагенез порід

Вміст Сорг у карбонатних породах башкирського ярусу змінюється від 0,1 до 2,5 %, у супутніх глинистих породах – 0,5 до 5,2 %. Вміст Сорг закономірно збільшується
від бортів до центральних частин западини. У цьому ж
напрямку змінюється і тип органічної речовини від сапропелево-гумусового до гумусово-сапропелевого і навіть до переважно сапропелевого. У фаціальному відношенні найбільші концентрації Сорг характерні для відкритобасейнової зони, де вміст органічної речовини в глинистих різновидах у середньому, як правило, перевищує
1,5–2,0 %, а в окремих випадках сягає 4,5–5,2 %. Тут у
складі органічної речовини переважають сапропеліти та
гумміто-сапропеліти. У межах шельфової зони вміст Сорг
у середньому в карбонатних породах змінюється від 0,4
до 1,3 %, у глинистих – від 0,8 до 1,8 %. Тип органічної
речовини – гумусово-сапропелевий (II–I типи). У межах

лагунної фаціальної зони переважає сапропелево-гумусовий тип органічної речовини (III–II типи). Вміст Сорг у
карбонатних породах цієї зони в середньому не перевищує 0,5–0,6 %, а в глинистих – 0,9–1,1 %.
Термальна зрілість карбонатних та карбонатно-глинистих
порід башкирського ярусу в розкритих розрізах коливається
у межах R0=0,4–2,1 (початок ПК3 – початок МК4 ). Причому
найбільші значення R0 для башкирських порід зафіксовані у
розкритих свердловинами розрізах у межах високоамплітудних структур у межах осьової зони південно-східної частини
ДДЗ, зокрема на Червонооскольській, Шебелинській і Донецькій. Найменші значення R0 характерні для башкирських
порід, розкритих на бортах западини і в північно-західній частині ДДЗ (R0=0,4–0,5). Низьким ступенем катагенетичних
перетворень характеризуються також башкирські породи,
розповсюджені в межах прибортових зон центральної частини і більшої частини південної прибортової зони південно-східної частини ДДЗ, де середні значення R0 варіюються
від 0,45 до 0,6. У межах осьової зони центральної частини
ДДЗ (територія Срібнянської та Лохвицької депресій) ступінь катагенетичних перетворень башкирських порід дещо
зростає і, враховуючи наявні тенденції, може сягати стадії
мезокатагенезу (закінчення МК1 (R0=0,65) – закінчення МК2
(R0=0,85)). Для башкирських порід, що розповсюджені в межах північної прибортової зони південно-східної частини
западини, середні значення R0 змінюються від 0,6 до 1,15.
Найбільшим ступенем термальної перетвореності характеризуються породи башкирського ярусу, що розташовані в
межах південно-східної частини ДДЗ. Середні значення R0
тут змінюються від 0,85 до 1,8, що загалом відповідає середньому та глибинному етапам мезокатагенезу (МК1 – МК5).
Отже, підсумовуючи наведене, можемо констатувати, що
на значній частині території північно-західної і центральної
частин ДДЗ органічна речовина башкирських карбонатних і
супутніх порід є незрілою, а тому ці території потрібно вважати безперспективними в плані пошуку нетрадиційних вуглеводнів. Виняток становлять башкирські породи, що поширені в межах центральних частин Срібнянської та Лохвицької депресійних зон, де вони за ступенем термальної зрілості
перебувають у верхній та середній частинах головної зони
нафтоутворення (ГЗН). У схожих умовах башкирські кар-

Рис. Карта поширення карбонатних порід для пошуку вуглеводнів нетрадиційного типу в карбонатних утвореннях башкирського ярусу
Дніпровсько-Донецької западини
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бонатні породи знаходяться і у межах частини території північної прибортової (північна частина Шевченківської затоки)
та південної частини осьової зони південно-східної частини
ДДЗ, а також у межах найбільш зануреної східної частини
північного борту западини. У межах осьової зони і частково
південної частини північного борту південно-східної частини
ДДЗ карбонатні і глинисті породи башкирського ярусу вже
увійшли в головну зону газоутворення (ГЗГ).

Прогноз латерального поширення перспективних карбонатних порід

На основі узагальнення вищевикладених результатів
досліджень і картування основних прогнозних параметрів
(літологічний і фаціальний склад відкладів, товщина карбонатних утворень, термальна зрілість і пористість порід,
вміст органічної речовини і гіпсометричне положення покрівлі перспективних горизонтів) було побудовано карту
якісної оцінки перспектив нафтогазоносності карбонатних
утворень башкирського ярусу (рисунок).
Виділено 3 крупних перспективних зони. Перша розташована у осьовій зоні центральної частини западини і
охоплює територію від західного схилу Срібнянської депресії до східного схилу Солохівсько-Диканського валу.
Перспективи цієї зони пов’язуються з пошуками у карбонатних відкладах башкирського ярусу нетрадиційної
нафти. Друга перспективна зона розташована у східній
частині північної прибортової зони та частково північного
борту. Її перспективи пов’язують з пошуками у карбонатних відкладах башкиру як нетрадиційної нафти, так і газу.
Третя перспективна зона охоплює південну частину осьової зони і північну частину південної прибортової зони
південно-східної частини ДДЗ. Карбонатні утворення цієї
зони більшою мірою є перспективними для пошуку нетрадиційного газу і дещо меншою – нетрадиційної нафти.
Загальна площа розповсюдження карбонатних утворень, перспективних для пошуку неконвенційних вуглеводнів, – 10 805 км2 (у т.ч. для пошуку неконвенційної нафти –
6 675 км2, газу – 4 130 км2).
На основі кількісного аналізу оціночних параметрів
у межах перспективної території виділено дві високоперспективні зони, які характеризуються підвищеними товщинами карбонатних пачок, вмістом Сорг та оптимальною

термальною зрілістю порід тощо. Перша приурочена до
центральної частини Срібнянської депресії, а друга локалізується у межах південної частини північної прибортової
зони на південному сході западини.

Оцінка ресурсів неконвенційних нафти та газу

Підрахунок ресурсів вуглеводнів виконували об’ємним
методом. Коефіцієнт вилучення газу, за аналогією до північноамериканських басейнів, приймали на рівні 0,35, нафти – 0,05–0,1.
Загальні геологічні ресурси неконвенційного газу в
ущільнених породах башкирського карбонатного комплексу
в межах двох виділених ділянок оцінюються у 1,25 трлн м3,
а видобувні становлять близько 440 млрд м3.
Загальні геологічні ресурси неконвенційної нафти в
карбонатних породах башкиру в межах усіх п’яти ділянок
(зон) оцінюються у 6,3 млрд т, а видобувні сягають близько
470 млн т.

Висновки

За результатами проведених досліджень підтверджено наявність у розрізі башкирського ярусу порід, перспективних
для пошуку газу і нафти нетрадиційного типу, та встановлено
закономірності їх просторового розповсюдження. Визначено,
що башкирські карбонатні породи, перспективні для пошуку
нетрадиційної нафти, локалізуються у межах осьової зони
центральної частини западини та частково в межах північної
і південної прибортових зон і північного борту південно-східної частини западини. Породи, перспективні для пошуку
нетрадиційного газу, локалізуються частково в межах осьової, північної і південної прибортових зон південно-східної
частини западини. Загальна площа розповсюдження карбонатних утворень, перспективних для пошуку неконвенційної
нафти, – 6 675 км2, газу – 4 130 км2. Сумарні геологічні ресурси ущільнених порід башкирського карбонатного комплексу
становлять близько 7,5 млрд т у. п. Видобувні ресурси нетрадиційного газу оцінюються у 440 млрд м3, нетрадиційної нафти – у 470 млн т. Першочерговими об’єктами для проведення
геологорозвідувальних робіт для пошуку нетрадиційних вуглеводнів у карбонатних відкладах башкирського комплексу є
центральна частина Срібнянської депресії та південна частина
північної прибортової зони на південному сході западини.
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За результатами літолого-петрофізичного вичення порід-колекторів продуктивного горизонту
НД-10 типових родовищ північно-західної частини Більче-Волицької зони підтверджено доцільність проведення
заходів із інтенсифікації припливів газу. Цьому передують значна карбонатність порід (до 30 %) і наявність протяжних кавернозно-тріщинних проникних зон, які проявилися лише після соляно-кислотної обробки. Враховуючи низькі
фільтраційні властивості колекторів (фазова газопроникність 0,2–5,3 мД), рекомендовано соляно-кислотні обробки
поєднувати з гідророзривом пласта.
Ключові слова: шліф, порода-колектор, проникність, пористість, соляно-кислотна обробка.
По результатам литолого-петрофизического изучения пород-коллекторов продуктивного горизонта НД-10
типичных месторождений северо-западной части Бильче-Волицкой зоны подтверждена целесообразность проведения
мероприятий по интенсификации притоков газа. Этому предшествуют значительная карбонатность пород (до
30 %) и наличие протяженных кавернозно-трещинных проницаемых зон, которые проявились только после солянокислотной обработки. Учитывая низкие фильтрационные свойства коллекторов (фазовая газопроницаемость 0,2–
5,3 мД), рекомендовано соляно-кислотные обработки сочетать с гидроразрывом пласта.
Ключевые слова: шлиф, порода-коллектор, проницаемость, пористость, соляно-кислотная обработка.
According to results of lithologic and petrophysical study of ND-10 productive horizon reservoir rocks in typical deposits of the
Bilche-Wolytsa zone North-Western part, we have confirmed the feasibility of measures for stimulation of gas flow. It is preceded by
a significant carbonate content of rocks (up to 30 %) and availability of long cavernous fractured permeable zones, which emerged
only after the hydrochloric acid treatment. Given the low filtration reservoir characteristics (phase gas permeability of 0.2–5.3
mD), it is recommended to combine hydrochloric acid treatment with hydraulic fracturing.
Key words: slide, rock reservoir, permeability, porosity, hydrochloric acid treatment.

Основними причинами відсутності позитивного ефекту від проведення соляно-кислотних обробок
(СКО) є [1]:
•
невдалий вибір об’єктів інтенсифікації;
•
невідповідність технологій хімічного впливу
геолого-технічним умовам свердловин і літолого-фаціальним особливостям порід-колекторів.
При цьому критерієм вибору повинна бути наявність скін-ефекту в привибійній зоні, а не величина
дебіту свердловини. Першочерговими об’єктами для
проведення СКО повинні бути пласти, де низькі припливи вуглеводнів обумовлені закупорюванням колектора у привибійній зоні, а не погіршенням фільтраційних
властивостей унаслідок фаціального заміщення розрізу.
Технологія інтенсифікації свердловин повинна бути
виключно індивідуальною для кожного конкретного випадку [2] і враховувати: карбонатність порід, їх гранулометричний і мінералогічний склад, характер розподілу
цементу і порового простору, фільтраційно-ємнісні властивості тощо.

Обґрунтуванню рецептури кислотних розчинів (глино-кислотні або соляно-кислотні) повинно передувати
літолого-петрографічне вивчення керна.
Об’єктом наших досліджень були породи-колектори
сарматського ярусу (горизонт НД-10) північно-західної
частини Більче-Волицької зони (типовий розріз свердловин у районі Меденицького, Грудівського, Південнограбинського та інших родовищ).
За даними лабораторного вивчення керна, колектори мають відкриту пористість 16,9–21,9 %, абсолютну
газопроникність 0,3–10,6 мД, залишкове водонасичення
45–48 %, фазову газопроникність 0,2–5,3 мД [3]. Згідно
з літолого-петрографічним вивченням порід у шліфах,
вони характеризуються неправильно-шаруватою текстурою, яка утворилася за умов відкладання осаду в прибережно-морських (пляжних) умовах. Формування шарів
відбувалося шляхом послідовного відкладання окремих
шарів та прошарків невеликої товщини (від перших міліметрів до декількох сантиметрів). Одна серія шарів
представлена змішаними (погано сортованими) алев-
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Рис. 2. Зразок GR-1. Панорамне зображення шліфа до соляно-кислотної
обробки та взаємодії породи з сучасним піноутворюючим композитом.
Показано фрагмент лінійно-розсіяної зони, збагаченої органічною речовиною, яка виповнює тріщини та каверни. В межах подібних зон властиве
зростання кількості кальциту у складі цементу

Рис. 1. Зразок GR-1. Розріз циліндра керна після соляно-кислотної
обробки та дії сучасного піноутворюючого композиту

рит-дрібнопсамітовими теригенними скупченнями, зцементованими апоглинистим плівково-поровим цементом
із частковим заповненням пор, рідко цемент базальний.
У наступній серії може переважати алевролітова теригенна
складова з глинистим цементом, що відрізняється нерівномірним розподілом.
Така шаруватість зазвичай формується морськими течіями у прибережній зоні, для яких властива періодична
зміна напрямку руху.
Часто шари і прошарки представлені переважно алевролітовим або середньо-дрібнопсамітовим теригенним
матеріалом. У алевролітах цемент апоглинистий, із незначною домішкою кальциту. У піщанистих відмінах кальцитовий компонент переважає в цементуючій масі. Інколи
кальцит домінує відносно теригенної частини, що практично зумовлює перехід до теригенно-карбонатної породи
(Федоришин Ю.І., 2013).
Характерно, що кожен наступний шар або прошарок перекриває попередній, як правило, незгідно, ніби зрізаючи
попередні нашарування. Ця особливість тісно пов’язана з
процесами, зазначеними вище. Зігнутість шарів у межах окремих серій вказує на сповзання неконсолідованого, але вже
осадженого матеріалу під дією різних динамічних факторів
(цунамі, сильні шторми, землетруси, гравітаційні процеси
тощо) (рис. 1). Характерна неоднорідність будови породи, у
зв’язку з чим на рисунку виділено: світла ділянка на правій
частині рисунка (внизу) – прошарок, збагачений карбонатним цементом; дугоподібна темно-сіра ділянка у середній
частині обох половин розрізу – прошарок алевроліту з переважаючим апоглинистим цементом; чорні лінзоподібні прошарки – збагачення органічною речовиною; сині ділянки –
різнонаправлені приховані зони тріщинуватості, які частково
збагачені органічною речовиною і тісно асоціюють із лінзоподібними прошарками, аномально збагаченими органічною
речовиною. По суті, зони тріщинуватості й аномально збагачені органічною речовиною прошарки представляють собою
єдину каверно-тріщинну систему вторинного пустотного
простору. Фрагмент аналогічної системи показано на рис. 2.
Згідно з нашаруванням, а інколи й частково проникаючи в окремі шари, розташовані лінзовидно-шаруваті утворення концентрованого скупчення органічної речовини та слюдистих мінералів. Їх товщина зазвичай від частки мм до 3–4 мм (рис. 3). На розрізі ви-

ділено: темно-сірий фрагмент справа вгорі – прошарок
піщанистого алевроліту з глинисто-гідрослюдисто-хлоритовим складом цементу, кальцит практично відсутній; світло-сірий фрагмент у центральній частині зрізу – алевритистий пісковик середньо-дрібнозернистий,
із суттєво кальцитовим цементом; чорні лінзоподібні
смуги справа внизу і зліва вгорі – прошарки з підвищеною концентрацією слюдистого мінералу та органічної
речовини, яка заповнює переривчасті тріщини та каверни, що розташовані згідно з нашаруванням. Зазначені лінзовидно-шаруваті скупчення під час мікроскопічного вивчення виявилися протяжними кавернозно-тріщинними
зонами проникності, які тісно пов’язані з зонами різнонаправленої тріщинуватості, що проявилася лише після
соляно-кислотної обробки та взаємодії породи з сучасним
піноутворюючим композитом (див. рис. 1–4).
Об’єм первинного пустотного простору суттєво зменшився за рахунок накладеної карбонатизації. Карбонатизація у породі розвивалася нерівномірно. В одних випадках
спостерігаємо незначну наявність кальциту, в інших – суцільні зони карбонатизації.
Зони кавернозно-тріщинного типу формувалися на
границі шарів і прошарків на стадії перетворення пластичного осаду в породу за рахунок пошарових зміщень.
У них зосереджена основна частина органічної речовини.
Інший тип тріщинних зон зазвичай перетинає шари.
Самі тріщини короткі, рідко виходять за межі одного–двох
шарів, хаотично орієнтовані, органічна речовина зазвичай
відсутня, пустотний простір для них не характерний.
Отже, досліджені породи, незважаючи на високу пористість (16,9–21,9) %, мають дуже низькі фільтраційні
властивості: проникність 0,3–10,6 мД, коефіцієнт газонасичення становить 52–55 %.
Дія бурового розчину на пласт призводить до погіршення ефективної газопроникності в середньому в
2,1 раза. Тому проведення інтенсифікації з метою її відновлення повинно бути обов’язковою технологічною
процедурою. Дія реагенту СПК на породи-колектори сприяє збільшенню ефективної газопроникності до
4,8 раза. Комплексна дія спочатку 10 % розчину соляної
кислоти протягом однієї години і подальшої дії реагенту СПК протягом чотирьох діб призводить до зростання
ефективної газопроникності (дебіту газу) у 13 разів. Дія
10 % розчину оцтової кислоти призвела до руйнування порід-колекторів уздовж мікронашарування прошарків пісковиків і алевролітів. При цьому ефективна газопроникність
зростає в 1,5 раза [2].
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Рис. 3. Зразок GR-1 до соляно-кислотної обробки та взаємодії з реагентом.
Загальний вигляд розрізу вздовж осі керна

Досліджувані породи завдяки широким кількісним варіаціям різних гранулометричних класів уламкового матеріалу (алевритового та дрібнопсамітового) та апоглинистого
складу цементу з накладеною карбонатизацією найбільш
доцільно віднести до алевро-пісковиків із апоглинистим
слюдисто-гідрослюдисто-карбонатним цементом.
Структурні особливості та ряд текстурних ознак породи (хвиляста шаруватість із ознаками опливання та
сповзання, концентрація лейст слюди у вигляді окремих
шарів, псевдошаруватість без чітких границь розділу),
які зумовлюють її внутрішню текстуру та морфотекстурні ознаки поверхні окремих шарів, а також присутність
серед мінералів аутигенного глауконіту дають можливість за фаціальною приналежністю віднести її до утворень прибережно-морських – лагунних (із низькою
соленістю) фацій.
Наявність новоутвореного карбонату у складі цементу
вказує на вторинне мінералоутворення, що мало місце на
стадії діа- та катагенезу. На катагенетичні перетворення
вказує і те, що глинисті мінерали цементу зазнали структурно-генетичних перетворень, трансформувавшись у
якісно нову слюдисто-гідрослюдисту асоціацію.
Пустотний простір має первинне походження, його
об’єм дещо зменшений за рахунок новоутвореного кальциту та аутигенного глауконіту, які структурно приурочені до
міжзернового простору.
Пустотний простір віднесений до розряду складних за
рахунок поєднання порового і кавернозного типу пустот
з нерівномірним поширенням по простяганню і по розрізу. Розмір каверн (виходячи із зображених на рисунках)
досягає 2 мм, ланцюжки зближених між собою каверн і
пор витягуються на 5–10 мм. За сприятливих умов (гранулометричний склад, неконформне упакування уламків)
пустотний простір характеризується відкритістю у вертикальному і горизонтальному напрямках. Проведення
соляно-кислотної обробки колектора дасть можливість

Рис. 4. Зразок GR-1. Синім кольором показано масштаби збільшення об’єму пустотного простору після соляно-кислотної обробки та дії сучасного
піноутворюючого композиту

збільшити об’єм пустотного простору приблизно на 30 %,
виходячи з кількості карбонатної речовини, яка входить до
складу цементу.

Висновок

Отже, хімічне розчинення цементуючого матеріалу
призводить до розширення відкритого міжзернового простору, яке фіксується збільшенням просвітності пор (див.
рис. 4), а також розширенням порових каналів і мікротріщин. Оскільки вивчені нами породи-колектори горизонту
НД-10 мають низькі фільтраційні властивості, доцільно
проводити комплексування циклічних соляно-кислотних
обробок із гідророзривом пласта.
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У статті розглянуто стан вивченості тектонічних розломів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. На основі інтерпретації морфології локальних аномалій гравітаційного поля з урахуванням
тектонічних даних побудовано схему розломної тектоніки Зовнішньої зони Передкарпатського прогину та
прилеглої частини Волино-Подільської плити.
Ключові слова: Передкарпатський прогин, Зовнішня зона, розломна тектоніка, гравітаційне поле,
газоносність.
В статье рассмотрено состояние изученности тектонических разломов Внешней зоны Предкарпатского
прогиба. На основании интерпретации морфологии локальных аномалий гравитационного поля с учетом
тектонических данных построена схема разломной тектоники Внешней зоны Предкарпатского прогиба и
прилегающей части Волыно-Подольской плиты.
Ключевые слова: Предкарпатский прогиб, Внешняя зона, разломная тектоника, гравитационное поле,
газоносность.
The article reviews the scrutiny state of the Outer zone of Pre-Carpathian Foredeep tectonic faults. Based on the interpretation of gravity field local anomalies morphology and taking into account tectonic data, it is built the map of fracture tectonics
of the Outer zone of Pre-Carpathian Foredeep and the Volyn-Podilsk plate adjacent territory.
Key words: Pre-Carpathian Foredeep, Outer zone, fracture tectonics, gravity field, gas potential.

Ведення пошуково-розвідувальних робіт із метою виявлення традиційних чи нетрадиційних скупчень нафти і
газу потребує знання структурно-тектонічної будови відповідних територій. І передусім встановлення регіональних
і зональних тектонічних як глибинних, так і приповерхневих розломів і порушень, а також зон піднять, депресій,
палеодолин, ерозійних виступів, врізів тощо. Практика
геологорозвідувальних робіт показує, що максимальні ресурси газу і нафти вміщуються в локальних об’єктах значної ємності, що розташовані на шляхах міграції флюїдів,
які пов’язані з розривними порушеннями або із зонами
їх взаємоперетину. Аналіз розміщення скупчень нафти і
газу показав, що переважна міграція вуглеводневих флюїдів відбувається по зонах деструкції – розущільнення порід, розвинутих уздовж зон розломів, що мають найбільшу проникність на ділянках їх перетину, де утворюються
потужні флюїдопроникні зони. Тектонічна порушеність
також сприяє формуванню вторинної ємності, що зумовлює покращення фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів локальних об’єктів і, відповідно, впливає на
характер просторового поширення їх нафтогазоносності.

Наведене свідчить про необхідність детальних досліджень
із трасування регіональних і зональних розломів та порушень під час прогнозування перспектив нафтогазоносності
досліджуваних територій та вибору відповідної методики
ведення пошуково-розвідувальних робіт як на регіональному, так і на локальному рівнях. Дослідженню цих питань
присвячено велику кількість публікацій [1–6 та ін.], проте
на сьогодні існує ще багато дискусійних та недостатньо вивчених аспектів, що потребують подальших досліджень.
До регіональних глибинних розломів, згідно з даними
КМЗХ-ГСЗ, належать Передкарпатський, Самбірсько-Надвірнянський (у термінології Ю.З. Крупського [7]) і Краковецький; до регіональних, згідно з даними СГТ, – Городоцький, Калуський, Судово-Вишнянський та Яблунівський
(поперечний) розломи.
На тектонічній схемі Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину (В.Н. Утробін, І.В. Вишняков,
Ю.Р. Карпянчук, 1975 [8]) виділено: Рава-Руський насув,
ряд розломів (Городоцький, Калуський, Вербізький, Косівський, Шепотський, Судово-Вишнянський, Краковецький,
Стрийський, Моршинський, Меженецький, Бонявицький)
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Рис. 1. Локальні аномалії поля сили тяжіння (радіус осереднення 2500 м) Передкарпатського прогину та прилеглої території Волино-Подільської плити

та скидо-насувів (Ходновицький, Садковицький, Пинянський, Залужанський, Мединицький, Турянський, Богородчанський, Тисменичанський).
Х.Б. Заяць [4] на схемі розломної тектоніки Передкарпатського прогину за розташуванням регіональних
профілів КМЗХ у поверхні консолідованої кори (К0, К1)
показала такі розломи: Нестерівсько-Чернівецький, Великомостівсько-Сторожинецький, Рава-Русько-Давиденський, Краковецько-Верховинський і Передкарпатський,
а на деяких сейсмотраверсах – Городоцький, Судово-Вишнянський, Калуський розломи (скиди), а також Меженецький і Косівський. Усі вказані тектонічні порушення мають
повздовжнє простягання. Поперечні порушення не знайшли свого відображення, крім регіональної Тячево-Надвірнянсько-Монастириської зони розломів.
Детальний аналіз структурно-тектонічних схем, запропонованих різними авторами, показав, що вони мають
багато спільного, але існують також істотні відмінності в
назвах та просторовому розташуванні окремих розломів.
По-різному трактується їх природа. У нашій статті приведено схему розломної тектоніки, яка базується на інтерпретації гравіметричних досліджень М 1:50 000 та результатах
буріння глибоких свердловин.
Геолого-тектонічна інформативність поля сили тяжіння добре висвітлена в монографії [5].
Більшість тектонічних порушень мають скидовий характер, вони формувалися у різний час. Передкарпатський розлом (скид) виник наприкінці палеогену, а інші
переважно у неогені. Амплітуда переміщень коливається
в широких межах від сотень метрів до кількох кілометрів.
Це підтверджено як даними геофізичних досліджень, так
і пробуреними свердловинами. Амплітуда скидів не є постійною, вона зазнає значних змін у межах Зовнішньої
зони Передкарпатського прогину.

Як правило, найбільш точну інформацію про місце розташування розломів та їх амплітуду можна одержати за результатами буріння глибоких свердловин, але їх недостатньо. Тому саме аналіз геофізичних досліджень, особливо
детальних гравіметричних, дає змогу з високим ступенем
імовірності картувати розломну тектоніку у межах Зовнішньої зони Передкарпатського прогину.
Структурно-тектонічні карти західних областей України В.В. Глушка і С.С. Круглова [2], М.Д. Будеркевича і
Є.С. Дворянина [3] побудовані з використанням комплексу геолого-геофізичних даних, у тому числі й гравіметричних, масштаб 1:200 000.
У 1980–1990 рр. колективом ЗУГРЕ (відповідальний виконавець В.Я. Біліченко) було виконано високоточну гравіметричну зйомку у масштабі 1:50 000. Результати робіт
частково знайшли своє відображення у статті [6]. Інформативність гравіметричних досліджень є загальновизнаною, насамперед детальних зйомок, які дають можливість
деталізувати геологічну будову, виділяти тектонічні порушення, підняття та опускання, ерозійні врізи, особливо ті,
що мають місце у фундаменті та в ущільнених осадових
породах (у Передкарпатському прогині це породи рифею,
палеозою та мезозою).
Гравітаційне поле Карпатського регіону загалом і Зовнішньої зони Передкарпатського прогину зокрема має
смугастий характер, що пояснюється уступоподібним зануренням глибинних границь у межах земної кори. Для
підвищення геолого-тектонічної інформативності поля
сили тяжіння нами використано як спостережене поле,
так і його трансформації. Трансформації, як свідчить
практика [5], часто використовуються для виявлення
локальних аномалій гравітаційного поля різної природи, пов’язаних із підняттями чи опусканнями. Лінійність
границь між додатними та від’ємними аномаліями є оче-
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Рис. 2. Розломна тектоніка Передкарпатського прогину та прилеглої території Волино-Подільської плити, визначена за морфологією локальних
аномалій поля сили тяжіння

видною ознакою наявності тектонічних порушень у будові земної кори.
На рис. 1 зображено локальне гравітаційне поле (радіус
осереднення 2500 м). Як бачимо з рисунка, поле є достатньо
диференційованим, що дає змогу впевнено виділяти зони
тектонічних порушень. На рис. 2 показано розломну тектоніку у нашій інтерпретації. Тут чітко виділяються Передкарпатський розлом (скид), Меженецький підскид (більш
імовірно, насув у кристалічному фундаменті), Краковецький, Судово-Вишнянський, Городоцький і Рава-Руський
скиди.
Наведемо коротку характеристику основних розломів у
межах досліджуваної території.
Передкарпатський глибинний тектонічний розлом є
високоамплітудним скидом. Амплітуда основного скиду,
за даними свердловин, наприклад св. 1-Роженської, становить понад 2500 м, а за даними гравітаційного моделювання у Стрийському перетині, досягає 5000 м [5]. Під Покутсько-Буковинськими складками амплітуда тільки його
відгалуження перевищує 1000 м. Якщо розглядати зону Передкарпатського розлому (гравітаційного мінімуму) загалом, то вона є грабеноподібною структурою асиметричної
будови. Розлом виник, очевидно, за рахунок сил тяжіння,
але потім під дією насуву мас із боку Карпат зазнав деформації. Його південно-західний борт був занурений на значну глибину, що і створило асиметрію в будові грабену. Скид
добре прослідковується по поверхні як домезозойських,
так і мезозойських утворень.
Меженецький розлом охарактеризований фактичним
матеріалом недостатньо. За гравіметричним моделюванням це явно підкид (можливо, навіть невеликий насув)
амплітудою до 200–300 м у донеогеновому фундаменті [5].

Як видно із рис. 2, він має криволінійний характер і прослідковується в межах Крукеницької западини.
Краковецький розлом – це скид, амплітуда якого на
північному заході поблизу кордону з Польщею сягає 1000–
2000 м. У районі м. Стрий він зливається із Передкарпатським розломом. Опущені блоки фундаменту розташовані
на південний захід від розлому.
Судово-Вишнянський скид по поверхні домезозойських порід на північному заході має амплітуду до 1000 м,
яка зменшується у південно-східному напрямку до 200 м у
Миколаївському перетині. По гіпсо-ангідритовому горизонту неогену його амплітуда на північному заході становить близько 300 м, в районі Мединичів – 200 м, а далі у
південно-східному напрямку не прослідковується.
Городоцький розлом (скид) на північному заході по домезозойській поверхні має амплітуду 400–500 м, на підході
до Калуського розлому – тільки 100–200 м. По гіпсо-ангідритовому горизонту його амплітуда на переході у Калуський розлом у районі Більче-Волиці досягає до 1000 м.
Калуський скид по поверхні домезозойського фундаменту на північному заході в районі Миколаєва має амплітуду до 300 м, яка на північному сході зростає до 500–600 м.
По гіпсо-ангідритовому горизонту неогену його амплітуда
біля населених пунктів сягає: Болохова – 1000 м, Кадобно –
800 м, Гринівки – 900 м, Богородчани – до 1000 м. У межах
таких амплітуд він продовжується і в південно-східному
напрямку (тут іноді його іменують Косівським). Далі він
виділяється нечітко. Складно розрізнити: це відгалуження
Калуського чи Передкарпатського розломів.
Рава-Руський розлом (скид) по домезозойській поверхні, за даними буріння свердловин і сейсмічних досліджень
на північному заході біля н. п. Магерова, має амплітуду
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скиду 300–400 м, яка поступово зменшується до 150 м неподалік м. Івано-Франківська, але вже на південному сході
в районі Красноїльська знову збільшується до 300–400 м.
У той же час по поверхні гіпсо-ангідритового горизонту неогену Рава-Руський розлом практично не прослідковується. Це пов’язано з перекриттям мезозойськими відкладами,
які денудовані. Утворення його необхідно пов’язувати з
донеогеновим часом. Відповідно, у гравітаційному полі він
знаходить своє відображення тільки в північно-західній
частині, та й то не дуже чітко прослідковується.
На північному сході від зазначених розломів за гравіметричними матеріалами виділяється зона ланцюжків
локальних максимумів, яку нами умовно обмежено двома
паралельними розломами. Природа цієї зони дискусійна.
Це може бути горстоподібний виступ або зона розвитку
карбонатних рифових утворень у відкладах палеозою. Ця
зона в південно-східній частині розширюється, а за Коломийською палеодолиною майже не простежується (рис. 2).
Коломийська палеодолина чітко виділяється зоною
від’ємних локальних гравітаційних аномалій. Аналіз локального гравітаційного поля, отриманого за різними радіусами осереднення, вказує на те, що ця долина має тек-

тонічну природу, яка ускладнена ерозійними процесами у
донеогеновий час. Дещо північніше Коломийської палеодолини спостерігаємо ще чотири невеликих палеоврізи, які
також характеризуються від’ємними локальними аномаліями. Їх форма більше пов’язана з ерозійними процесами,
ніж із тектонічними.
Крім виділених розломів, які мають загалом субкарпатське північно-західне поздовжнє простягання, є група розломів поперечного (наближеного до східного) простягання,
які мають характерне відображення у гравітаційному полі.

Висновки

Отже, аналіз локального гравітаційного поля дає можливість із високою надійністю виявляти та картувати розломи різної природи та глибинності в межах Зовнішньої
зони Передкарпатського прогину та прилеглої території
Волино-Поділля, де є відповідна гравіметрична зйомка
(див. рис. 2). Розломи і тектонічні порушення локального характеру теж можуть бути виділені, але на картах
М 1:50 000 або більш детальних, особливо з урахуванням
даних щодо пробурених свердловин та виконаних сейсмічних досліджень.
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Технологія розкриття пластів
на рівновазі пластового
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У статті розглянуто технологію розкриття пластів на рівновазі пластового та вибійного тисків під час
буріння свердловин Передкарпаття. Завдяки постійній оцінці та прогнозуванню порових і пластових тисків
у процесі проводки свердловини спостерігаємо підвищення ефективності буріння і розкриття продуктивних
пластів.
Ключові слова: вибійний тиск, поровий тиск, рівновага тисків, гідророзрив пласта, коефіцієнт Пуассона,
пружність скелету породи.
В статье рассматривается технология вскрытия пластов на равновесии пластового и забойного давлений при бурении скважин Предкарпатья. В результате постоянной оценки и прогнозирования поровых и пластовых давлений в процессе проводки скважины наблюдается повышение эффективности бурения и вскрытие
продуктивных пластов.
Ключевые слова: забойное давление, поровое давление, равновесие давлений, коэффициент Пуассона,
напряжение скелета породы.
The article deals with the technology of opening formations on the equilibrium of formation and bottomhole pressure
during drilling Pre-Carpathian wells. As a result of constant evaluation and forecast of pore and formation pressures
during well drilling, it is observed the increase of drilling efficiency and opening productive formations.
Key words: bottomhole pressure, pore pressure, equilibrium pressure, formation fracturing, Puasson’s coefficients,
resiliency of rock matrix.

Під час буріння глибоких свердловин (до 5000 м і нижче) продуктивні горизонти здебільшого розкриваються з
репресіями на пласти. Нам уже відомі наслідки неякісного
розкриття нафтогазоносних горизонтів із перевищенням
гідростатичного тиску над пластовим, особливо на родовищах із АВПТ, де використовуються обважнені промивальні рідини.
Вищезазначене відбувається під час буріння на розвідувальних площах Передкарпатського прогину – Рожнятів,
Космач-Покутський, Ольховка та ін., де у ході розкриття
нафтоносних пластів використовували обважнений буровий розчин густиною 1,7–2,1·103 кг/м3. Репресія на пласти
при цьому сягала 15–20 МПа. Унаслідок цього у разі хорошої геофізичної характеристики пластів-колекторів одержано дуже малі припливи нафти. У ході буріння свердловин у таких умовах у результаті повної або часткової втрати
гідродинамічного зв’язку пластів зі свердловиною мають
місце невиявлення нафтогазоносних пластів під час випробування їх на приплив, втрати на тривалий час потенційних
робочих дебітів.
Останнім часом розпочалося широке використання технології буріння свердловин, при якому підтримується рів-

новага між пластовим та вибійним тисками, тобто величина диференційного тиску приблизно дорівнює нулю. Якщо
використовувати таку технологію, то породи-колектори
практично не забруднюються, унаслідок чого дебіт свердловини дорівнює максимально можливому. Крім цього,
значно підвищуються швидкості проходки, збільшується
термін роботи доліт, скорочуються витрати на промивальні
рідини через відсутність потреби обважнювати їх, можна
зменшити кількість обсадних колон.
У роботі [1] показано, що якість розкриття пластів можна покращити, знаючи закономірності розподілу пластових
тисків у покладах та вміло маневруючи нашими можливостями. Так, завдяки регулюванню глибини установки
башмаків проміжних колон у продуктивному розрізі можна
регулювати величину репресії на пласти.
Обмеження величини репресії густини промивальної рідини на пласти дасть змогу підвищити ефективність геофізичних робіт і газового каротажу. Під час розкриття розрізу з
великими репресіями на продуктивні пласти проходить витіснення газу від стінок свердловини. У промивальну рідину потрапляє тільки незначна частина газу, і на кривій газопоказання фіксуються тільки значення, які не перевищують фонових
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значень. У цьому випадку пласти з кращими колекторськими
•
створення спеціального вибійного та устьового
властивостями будуть задавлені і заглинизовані, а малопори- обладнання, яке контролює процеси, що відбуваються у
сті, з низькими фільтраційними властивостями, не будуть за- свердловині, та унеможливлює викиди флюїду з неї під
давлені, що призведе до підвищеного розгазування розчину і час буріння. До складу глибинного обладнання входять
появи піків на газокаротажних діаграмах. Унаслідок дифузії датчики, які безперервно передають інформацію на денгазу на промивальну рідину низькопроникні пласти будуть ну поверхню. До устьового – обертальні превентори вивідбиватися на діаграмах у вигляді зон із підвищеною газонос- сокого тиску та штуцери, які автоматично змінюють розністю. На думку Я.С. Коцкулича, гідродинамічні процеси, що міри прохідного отвору, внаслідок чого підтримується
викликають викиди, поглинання промивальної рідини, прили- постійний протитиск на виході промивальної рідини зі
пання інструменту до стінок свердловин, обвали глин та інші свердловини;
ускладнення, проходять тим активніше, чим більша дисгармо•
створення методів та засобів оперативного виявнія між градієнтами тисків [2].
лення зон із аномально-високими тисками. Існує багато
Найраціональнішим є буріння «на баланТаблиця 1
совій рівновазі» між тиском флюїдів у порах і Пластові тиски флюїдів у нафтогазоносних
родовищах
Передкарпатського
прогину
гідростатичним тиском промивальної рідини
в свердловині.
Назва
Середня
Пластовий Перевищення
Градієнт
Пластовий
М.А. Мислюк, роблячи посилання на дос- родовища
глибина
тиск, МПа Рпл над умовно- пластового флюїд
покладу, м
гідростатичним, тиску,
від буріння свердловин США, рекомендує цю
МПа
МПа/м·10-2
величину підтримувати у межах 0–2,5 МПа.
У такому випадку, якщо своєчасно виявити
I структурний ярус
момент входження в зону з АВПТ і правильно оцінити величину тиску, з’являється мож- Старо3450
47,8
+13,3
1,38
нафта
ливість безаварійного буріння свердловини. Самбірське
Є можливість здійснювати контроль за плас- Орівське
3220
37,5
+5,3
1,16
нафта
товим тиском у процесі буріння свердловини Уличнянське
3235
38,5
+6,2
1,19
нафта
і проводити її на мінімально необхідній гусСтинявське
3625
44,5
+8,3
1,23
нафта
тині промивальної рідини [3].
Танявське
3770
41,9
+4,2
1,12
нафта
Умова рівноваги тисків має вигляд:
,

(1)

де Рст − гідростатичний тиск стовпа промивальної рідини; Ргд − втрати тиску на подолання опорів під час руху промивальної рідини в
кільцевому просторі свердловини; Рукп − надлишковий тиск на усті кільцевого простору
свердловини.
Забезпечивши безперервну якісну дегазацію промивальної рідини і не допустивши насичення її нафтою, можна досягнути того, що
PУКП ≈ 0 Для цього під час буріння потрібно
використовувати таку промивальну рідину, реологічні параметри та режим промивання якої
розраховані так, що виконується умова [2]:
.
(2)
Перед закінченням буріння певного інтервалу (перед вимкненням насосів) проводять заміну рідини в свердловині на рідину
більшої густини, яка зберігається в резервних
ємностях. При цьому повинна виконуватися
така умова:
(3)
Таку заміну роблять для операцій, що не
потребують промивання свердловини. Перед
відновленням буріння роблять зворотну заміну рідин [2].
Запровадження такої технології буріння можливе після вирішення двох основних
проблем:

ПівнічноДолинське

2800

34,9

+6,3

1,22

нафта+
газ

Долинське

2350

30,4

+6,9

1,3

нафта

ВигодаВитвицьке

3570

33,8

-1,9

0,96

нафта

Оболонське

2850

33,8

+5,3

1,18

нафта

Спаське

1750

15,4

-2,1

0,88

нафта

Струтинське

2160

25,5

+3,9

1,18

нафта

Битківське

1250

12,9

+0,4

1,03

нафта

II структурний ярус
Бориславське

2400

32,4

+8,4

1,35

нафта

Урицьке
(Заводське)

4740

67,2

+19,8

1,42

нафта

Орівське
(Іваниківський
блок)

3020

41,5

+11,3

1,37

газоконденсат

Стинявське

4100

68,3

+27,3

1,66

нафта

Ольховське

3007

39,0

+9,0

1,29

нафта

Росільнянське

2680

41,9

+15,1

1,56

газоконденсат

Раковець

3000

45,5

+15,5

1,52

нафта

III структурний ярус
Космацьке

3180

46,3

+14,5

1,45

газоконденсат

Гвіздецьке

1810

31,0

+12,9

1,72

нафта

Битківське
(Пасічна)

4250

56,1

+13,6

1,32

газоконденсат

Пнівське

2300

34,8

+11,8

1,52

нафта
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Рг, Мпа

Н, м
Рис. 1. Зміна геостатичного тиску з глибиною

способів виявлення зон із аномально-високими тисками за
даними, які реєструються на поверхні: збільшення швидкості проходки, зменшення крутного моменту на роторі,
підвищення навантаження на гаку вище розрахункового,
збільшення рівня промивальної рідини в приймальних ємностях, зміна густини вибурюваної породи, наявність газу в
промивальній рідині тощо. Першими ознаками можливого
зіткнення пластів із АВПТ можуть бути зменшення питомого опору породи (за даними електричного каротажу) та
збільшення часу проходження звукової хвилі (за даними
акустичного каротажу).
Але зазначені методи не вважають оперативними,
оскільки більшість із згаданих чинників проявляється лише
після початку розкриття зон із АВПТ. У зарубіжній практиці буріння дослідження спрямовані на створення пристроїв,
які записують на вибої свердловини дані про роботу долота, параметри промивальної рідини та властивості гірських
порід. Крім цього, розроблено спеціальні види каротажів,
які дають змогу прогнозувати зони з АВПТ безпосередньо
під час буріння. До них належать: каротаж, який ґрунтується на залежності між густиною порід та пластовим тиском;
моментальний каротаж, під час якого використовують дані
про вібрацію бурового інструменту; фіксування наявності
газу на вибої у промивальній рідині за допомогою спеціального зонда.
Використання будь-якого з цих методів окремо не дає
повної гарантії своєчасного виявлення зон із АВПТ, тому
отримання достовірних результатів повинно ґрунтуватися
на їх сукупному застосуванні.
Для проектування раціональної конструкції свердловини, яка забезпечить її проведення без ускладнень до проектної глибини, необхідно мати достовірні дані про значення
порового тиску (пластового) і тиску гідророзриву пласта.
Визначити градієнт тиску гідророзриву пласта можна на
основі даних геофізичних досліджень. Ці дані необхідно
також враховувати під час вибору густини промивальної

Рис. 2. Номограма для визначення градієнта тиску
гідророзриву пласта

рідини для розкриття продуктивного пласта на рівновазі
пластового та вибійного тисків.
Відомо, що градієнти тиску розриву пласта пов’язані з
поровим (пластовим) тиском, літологією, віком порід і глибиною залягання пласта, а також напруженим станом гірських порід.
Практика буріння свердловин у Передкарпатському
прогині показує, що визначення нижньої границі густини
бурового розчину, виходячи з умов попередження проявів,
є необхідним, але не достатнім для попередження ускладнень. Так, під час буріння сильно розущільнених глин, поровий тиск у яких близький до тиску гідророзриву пласта,
навіть незначне збільшення густини бурового розчину з
метою попередження викидів призводить до гідравлічного
розриву пласта. Це спричиняє інтенсивне поглинання бурового розчину з подальшим викидом. Верхню границю
густини бурового розчину можна визначити за формулою:
,

(4)

де ρв – верхня межа густини бурового розчину, кг/м3;
g – прискорення вільного падіння, м/с2; h – глибина залягання підошви пласта, м; Рпор – поровий (пластовий)
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тиск, н/м2; µ – коефіцієнт Пуассона; Gсп – напруга скелету
породи, H·м2.

досліджень для умов Передкарпатського прогину одержано
залежність:

(5)
де Ргір – гірський тиск порід, Н/м .
Для визначення гірського тиску на основі проведених
замірів побудовано графік його зміни з глибиною для умов
Передкарпатського прогину (рис. 1). Для побудови графіка
використано залежність (5).
2

,

(6)

де ρп(Н) – об’ємна маса породи як функція її залягання.
Поровий тиск може бути визначено за даними зміни густини породи з глибиною або за даними геофізичних досліджень свердловин.
Для експресного визначення градієнта тиску розриву
пласта можна використати побудовану нами на основі рівняння (4) номограму (рис. 2). На номограмі знаходять необхідну глибину і проводять горизонталь до перетину з лінією
коефіцієнта аномальності порового тиску. Далі опускають
перпендикуляр до абсциси, на якій знаходять значення градієнта тиску розриву пласта, що еквівалентно верхній межі
густини бурового розчину під час буріння в цьому інтервалі.
Достовірність результатів досліджень було підтверджено шляхом аналізу ускладнень, що пов’язані з поглинанням бурового розчину, які виникають найчастіше у
ході розбурювання піщано-глинистих порід на родовищах
Прикарпаття.
Величину градієнта тиску розриву пласта можна визначити із залежності його від градієнта порового тиску. На
основі статистичної обробки даних геофізичних та інших

.

Градієнт порового тиску може бути визначено за даними
геофізичних досліджень.
Оперативно отримані дані про тиск гідророзриву пласта
дають можливість регулювати густину бурового розчину у
визначених межах. Використання бурових розчинів завищеної густини призводить до ускладнень у процесі буріння
свердловини.
Причиною низької якості розкриття продуктивних відкладів на площах Передкарпаття є відсутність даних із
прогнозування зон АВПТ під час буріння свердловин.
На площах Передкарпаття під час розкриття порід-покришок у св. 8-Стинява, 17-Росільна, 19-Гвізд,
23-Пнів, 1, 2-Рожнятів (див. табл. 1) градієнти порового тиску значно вищі за градієнти тиску стовпа бурового розчину.
Для запобігання ускладнень, які виникають під час розбурювання таких порід, буровий розчин обважнювали, а
продуктивні відклади, які залягають нижче, розкривали без
зміни його показників, що зумовило проникнення розчину
у пласт на велику глибину, особливо в інтервалах залягання
тріщинуватих колекторів [2].
У ході розбурювання цих відкладів часто виникали ускладнення (осипання, обвали порід, які складають
стінки свердловини, прихвати бурової колони, газування
бурового розчину) [4]. Як правило, ці ускладнення виникали у зонах перевищення гідростатичного тиску над поровим. Зони АВПТ проміжною колоною повністю не пеТаблиця 2

Результати розкриття та випробування свердловин Рожнятівської площі
№
свердловини

1

2

3

(7)

Глибина
Репресія проникнення
Рекомендації
Одержаний
за геофізичними на пласти, промивальної
флюїд
дослідженнями
МПа
рідини в
пласт, м

Вік

Метод
розкриття

Результати
випробування

4290-4370

P3ml

ПКО-89

промисловий
приплив нафти

нафта

нафта

20,0

2,0

4385-4463

P3ml

ПКО-89

сухий

–

нафта

18,0

1,8

4670-4760

P3ml

ПКС-80

нафта

нафта

13,5

2,0

–

4860-4875

P3ml

ПКОТ-80

слабкий приплив
нафти
Qн=0,34 м3/добу

нафта

нафта

14,5

0,9

–

5145-5180

P2bs

гідроперфорація

сухий

–

можлива
нафтоносність

8,0

0,8

–

5230-5280

P2vg

гідроперфорація

слабкий приплив
нафти

нафта

не
рекомендовано

0

0,67

–

5340-5450

P2mv

гідроперфорація

сухий

–

нафта

0

0,70

–

4553-4620
4650-4695

P3ml
P3ml

гідроперфорація
гідроперфорація

Qв=0,5 м3/добу
Qн=0,2 м3/добу

вода
нафта

вода
нафта

9,0
9,0

1,2
1,1

ОПТ
Н=4663 м

Інтервал
випробування

Пластовий
тиск, МПа
Н=2832 м
свердловина
переливала,
Рпл=43,0
свердловина
переливала,
Н=4182 м
Рпл=73,0

5060-5280

P3ml

–

не випробовувався

–

нафта

20,0

1,3

Рпл=63,6

5450-5530

P2bs+vg

пластовипробувач

непромисловий
приплив нафти

нафта

не
рекомендовано

4,0

0,85

свердловина
переливала,
Рпл=69,5
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рекривалися. Повсякчасне газування бурового розчину
примушувало обважнювати його, через що продуктивні
відклади розкривали з репресією на пласт, яка досягала
18–20 МПа (табл. 2)[5].
Із табл. 1 та 2 видно, що буріння у Передкарпатському
прогині часто велося на важчих промивальних рідинах, ніж
планувалося. Тому створювалися значні репресії на пласти,
а це погіршувало їх колекторські властивості та спотворювало геофізичні дослідження, що могло призвести до неправильних висновків із результатів інтерпретації унаслідок сильного спотворення привибійної зони пласта.

Для якісного розкриття продуктивних пластів необхідно бурити свердловини в оптимальних умовах, тобто
на «рівновазі». Це досягається завдяки постійній оцінці
та прогнозуванню порових і пластових тисків у процесі
проводки свердловини [5].

Висновок

Отже, для підвищення ефективності пошуково-розвідувального буріння в умовах Передкарпаття необхідно проводити геофізичні та лабораторні дослідження з метою прогнозування та виявлення зон НГПТ, враховуючи результати
цих досліджень при спуску проміжної колони.
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Із 1964 р. обіймав посаду доцента, пізніше – професора
ЛПІ. Упродовж 1971–1993 рр. завідував кафедрою опору матеріалів. Тривалий час був деканом теплотехнічного факультету,
очолював первинний осередок товариства «Знання» інституту.
З 1999 р. перебував на заслуженому відпочинку.
За період своєї педагогічної діяльності Д.Ю. Мочернюк
підготував кілька тисяч інженерів для нафтогазової та інших
галузей промисловості, дев’ять кандидатів технічних наук.

Основна наукова діяльність вченого пов’язана з нафтопромисловою механікою, механікою пружно-деформованого тіла та термодинамікою. У цій сфері він опублікував у фахових
журналах понад 140 наукових статей, видав
шість монографій, отримав 15 авторських свідоцтв на винаходи.
Завдяки монографіям вченого «Дослідження
і розрахунок різьбових з’єднань труб, які використовуються в нафтовидобувній промисловості» та «Деякі проблеми розрахунку обсадних
труб на міцність» саме за українською наукою
закріпився пріоритет у дослідженнях обсадних
труб. У монографії «Вплив геомеханічних чинників на технологію буріння глибоких нафтогазових свердловин» науковець зумів перебудувати
теоретичні погляди у геомеханіці та нафтопромисловій механіці. Він обґрунтував нові концепції щодо геомеханіки, механіки колон бурильного інструменту та
колон обсадних труб. Дослідив взаємозв’язок між напружено-деформованим станом та з’ясував вплив жорсткості колон бурильних труб на механічну швидкість буріння свердловин.
Дмитро Юрійович був нагороджений орденом Трудового
Червоного Прапора, йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник газової промисловості».
Світла пам’ять про талановитого вченого і прекрасного педагога, людину високої культури назавжди залишиться в наших
серцях.
Друзі, колеги по роботі, редакція журналу
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До питання захисту від корозії
свердловинного обладнання
у процесі інтенсифікації
видобутку вуглеводнів

© А.П. Мельник
д-р техн. наук
С.В. Кривуля
канд. геол. наук
Д.О. Дегтярьов
О.В. Червона
УкрНДІгаз

УДК 66.096.6

Досліджено вплив інгібованої соляної кислоти на корозію сталі НКТ марок Д, Е і Р 110 при різних температурах, концентраціях соляної кислоти та інгібіторів. Установлено, що вітчизняний інгібітор корозії Інко К
зменшує швидкість корозії сталі в розчинах соляної кислоти на рівні кращих відомих інгібіторів.
Ключові слова: інгібована соляна кислота, інгібітори корозії, солянокислотний розчин.
Исследовано влияние ингибированной соляной кислоты на коррозию стали НКТ марок Д, Е и Р 110 при
разных температурах, концентрациях соляной кислоты и ингибиторов. Установлено, что отечественный
ингибитор коррозии Инко К уменьшает скорость коррозии стали в растворах соляной кислоты на уровне
лучших известных ингибиторов.
Ключевые слова: ингибированная соляная кислота, ингибиторы коррозии, солянокислотный раствор.
The influence of inhibited hydrochloric acid on corrosion of D, E and R 110 grades tubing strings steel at different
temperatures, concentrations of hydrochloric acid and inhibitors. It was established that Inko К domestic corrosion
inhibitor reduces the corrosion rate of steel in solutions of hydrochloric acid at the level of the best known inhibitors.
Key words: inhibited hydrochloric acid, corrosion inhibitors, hydrochloric-acid solution.

Серед сучасних методів підвищення продуктивності
свердловин значне місце посідають фізико-хімічні методи,
зокрема кислотні обробки привибійних зон і гідророзриви
пластів [1]. Кислотні обробки базуються на здатності різних кислот та їх сумішей розчиняти компоненти породи,
які складають продуктивні пласти. З часом експлуатації
пласти забруднюються і їх проникність знижується. Під
впливом кислоти проникність привибійної зони відновлюється і збільшується, завдяки чому зростає продуктивність
свердловин [2].
На сьогодні кислотні обробки широко застосовують
як у карбонатних, так і теригенних колекторах. Достатньо
високу їх ефективність найчастіше спостерігаємо під час
проведення перших двох–трьох обробок [3]. Розчинність
деяких компонентів порід обумовлена здатністю соляної
кислоти вступати в реакцію з карбонатними породами з
утворенням дихлоридів кальцію і магнію, які розчинні у
воді у значних концентраціях. Таким чином, замість твердої фази, наприклад вапняку, в порах і тріщинах карбонатного колектора в результаті реакції утворюються речовини,
що залишаються в розчині, які можна видалити з привибійної зони пласта [3, 4]. Разом із тим, соляна кислота над-

звичайно корозійно активний реагент. Тому дослідження
впливу розчинів соляної кислоти на корозію насосно-компресорних труб (НКТ) під час солянокислотних обробок,
у тому числі й під час гідророзривів пластів, є на сьогодні
актуальними.
Мета цієї роботи полягає у вивченні впливу солянокислотних розчинів різних концентрацій на швидкість корозії
сталей НКТ при різних температурах.
Швидкість корозії визначено згідно з [5], для визначення швидкості корозії використано зразки сталей НКТ марок Д, Е та Р 110, які підготовлено для
випробувань згідно з [6].
Як інгібітори корозії використано інгібітор КІ-1 згідно з
ТУ 6-01-873-85, Інко К (ТУ У 24.5-34841217-002:2009), СВК
(ТУ У 24.1-20257936-023:2006), зарубіжні інгібітори корозії
СTR – 1/18, ИКУ – 118 (ТУ 2415-021-54651030-2007); у дослідженнях також використано 2,5 – ~27 % мас. інгібовані
виробником водні розчини соляної кислоти згідно з [7].
Відомо, що соляна кислота зумовлює достатньо високі
швидкості корозії, особливо зі збільшенням температури, а для зменшення її корозійної агресивності необхідно
застосовувати інгібітори [8]. Одним із відомих інгібіто-
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Оцінка швидкості корозії деяких сталей
при підвищених температурах
Марка сталі

Рис. 1. Залежність швидкості корозії сталі НКТ марки Д від концентрації інгібованої соляної кислоти СНСІ при температурі 40 ºС за наявності
інгібітору корозії KI-1: ◊ – концентрація інгібітору 0, ■ – 1 г/л, Δ – 2 г/л,
Χ – 4г/л, Ж – 10 г/л

Рис. 2. Залежність швидкості корозії сталі НКТ марки Д від концентрації інгібованої соляної кислоти СНСІ при температурі 40 ºС за наявності
інгібітору корозії CTR – 1/18: ◊ – концентрація інгібітору 0, ■ – 1 г/л,
Δ – 2 г/л, Χ – 4г/л, Ж – 10 г/л

рів, який застосовували у ході соляно-кислотних обробок свердловин, є КІ-1. Результати його впливу на зміни
швидкості корозії при різних концентраціях інгібованої
соляної кислоти порівняно з розчином без інгібітору корозії наведено на рис. 1.
Одержані результати (рис. 1) свідчать про те, що у водних розчинах товарної інгібованої соляної кислоти в межах
концентрацій 2,5–18 % мас. і при температурі 40 ºС практично не відбувається збільшення швидкості корозії сталі
НКТ, що коливається в межах 5,2–5,5 г/(м2∙год). Подальше
збільшення концентрації HCl зумовлює зростання швидкості корозії. Під час додаткового інгібування 2,5–18 % мас.
розчинів товарної інгібованої соляної кислоти інгібітором
корозії КІ-1 у концентраціях 1–10 г/л швидкість корозії
сталі марки Д знижується порівняно з швидкістю корозії
без домішок. У той же час у межах 13–15 % мас. концентрацій НСІ спостерігається ділянка для кожної концентрації
інгібітору, на якій швидкість корозії майже не змінюється.
Після ділянки майже постійної швидкості корозії відбувається її зростання, при цьому для всіх розглянутих концентрацій інгібітору швидкість у концентрованій соляній
кислоті корозії вища, ніж без домішок інгібітору. Зростання концентрації інгібітору зумовлює зменшення швидкості

Таблиця 1

Швидкість корозії, г/(м2∙год) при температурі, ºC
100

110

120

130

140

150

Д

76,1

111,9

164,6

242,2

356,2

524,0

Е

53,6

80,4

118,2

175,8

261,7

341,0

Р 110

54,2

72,8

97,8

131,3

176,4

237,0

корозії. Разом із тим після переходу до 15 % мас. і вищих
концентрацій НСІ наступає її різке зростання за наявності
1–4 г/л інгібітору корозії. Збільшення концентрації інгібітору корозії до 10 г/л зумовлює найбільш ефективне падіння швидкості корозії. При цьому перевищення швидкості
корозії за наявності інгібітору корозії відносно швидкості
корозії без домішок інгібітору спостерігається при концентрації ~21 % мас. У той же час таке перебільшення швидкості корозії за менших концентрацій інгібітору спостерігається при концентраціях соляної кислоти <18 % мас.
Збільшення швидкості корозії за наявності інгібітору корозії можна пояснити тим, що в цих розчинах НСІ інгібітор
утворює на поверхні металу адсорбційно активні сполуки,
які, як поверхнево-активні речовини, десорбуються в об’єм
розчину разом із іонами заліза.
Для порівняння досліджено зміни швидкості корозії за наявності інгібітору корозії СТR-1/18 (рис. 2). Як і з
інгібітором КІ-1, домішки цього інгібітору також зменшують швидкість корозії порівняно з контролем у межах
2,5–16 % мас. концентрацій НСІ. При цьому, на відміну від
попереднього інгібітору, в межах концентрацій НСІ 13–
15 % мас. спостерігається ділянка не постійної швидкості
корозії, а її зниження. Особливо це помітно зі збільшенням
концентрацій інгібітору корозії. Збільшення концентрацій
НСІ вище за 15 % мас. зумовлює пришвидшення корозії,
особливо при 1–4 г/л концентраціях інгібітору СТR-1/18,
порівняно з інгібітором КІ-1. Необхідно підкреслити й те,
що за наявності інгібітору СТR-1/18 у 10–15 % мас. розчинах соляної кислоти швидкість корозії менша при всіх концентраціях цього інгібітору порівняно з інгібітором КІ-1.
Отже, зі збільшенням концентрації інгібітору чітко проявляється оптимум, який знаходиться на рівні ~15 % мас.
розчину НСІ.
Відомо, що швидкість корозії зростає зі збільшенням
температури. У зв’язку з тим, що у 13–15 % розчинах НСІ
спостерігається ділянка з майже однаковою швидкістю
корозії, дослідження закономірностей розчинення різних
сталей залежно від температури (рис. 3) вивчено в 13 %
розчині НСІ.
Порівнюючи залежності (див. рис. 3), можемо говорити
про те, що сталь НКТ марки Д більш стійка при температурі 60 ºC, а сталь НКТ марки Е та Р 110 – понад 60 ºC.
Взаємодія сталі НКТ марки Р 110 із інгібованою соляною кислотою проявляє дуалізм: так, до температури 60 ºC
швидкість корозії знаходиться на рівні із швидкістю корозії сталі НКТ марки Д, а в інтервалі температур 60–95 ºC
взаємодіє із інгібованою соляною кислотою на рівні сталі НКТ марки Е, таким чином поєднуючи властивості
двох сталей. Можна відмітити й те, що від 30 до ~60 ºC
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накових умовах сталь марки Е є найбільш стійкою, то під
впливом змін температури більш стійкою є сталь марки Д.
Одночасний вплив температури і природи НКТ може
змінювати ці закономірності, що підтверджується оціненими швидкостями корозії на основі екстрапольованих залежностей (рис. 4) за деяких конкретних підвищених температур (табл. 1), які вказують на більшу
стійкість до корозійного руйнування сталі Р 110. Оцінені швидкості корозії (див. табл. 1) вказують на необхідність пошуку як матеріалів стінки за таких температур,
так і інгібіторів корозії.
Порівняння впливу деяких інгібіторів корозії на зміни
середньої швидкості корозії сталі НКТ марки Д при температурах 60–80 ºC у 13–15 % мас. водних розчинах соляної
кислоти порівняно з розчином без інгібіторів корозії (табл.
2) свідчить про те, що при температурі 40 ºС і концентрації НСІ 13–15 % мас. за зменшенням корозійної дії інгібітори можна розташувати в ряд КІ-1<СТR-1/18<Інко К, а
при температурі 60–80 ºС – КІ-1<Інко К<СТR-1/18. Тобто
в інтервалі досліджених температур найбільшу ефективність інгібування проявляє інгібітор КІ-1. При температурі ~40 ºС найменша ефективність у інгібітору Інко К. Підвищення температури до 60 і 80 ºС зумовлює збільшення
ефективності захисту від корозії цього інгібітору, що підтверджується порівнянням величини швидкості його корозії з швидкістю корозії інгібітору СТR-1/18. Порівняно
з інгібітором КІ-1 його ефективність менша. Разом із тим,
необхідно зазначити ще й те, що підвищення концентрації інгібітору Інко К з 20 до 30 г/л зумовлює зменшення до
1,69 г/(м2∙год) швидкості корозії при температурі 60 ºС, яка

Рис. 3. Залежність швидкості корозії V від температури T
із використанням зразків сталі НКТ у 13 % мас. розчині інгібованої
соляної кислоти

швидкості корозії досліджених сталей не перевершують
20 г/(м2∙год), а при температурах > 60 ºC спостерігається
різке збільшення швидкості розчинення металу.
У зв’язку з тим, що у свердловинах під час солянокислотних обробок (СКО) температура часто буває > 100 ºC, а
за таких температур визначення швидкості корозії V утруднено, то для її оцінки пропонуються залежності (рис. 4) у
вигляді рівняння V = aebT. Для побудови таких залежностей
використано експериментально визначені величини швидкостей корозії в інтервалі температур 60–95 ºC, на яких після температури 95 ºC величини швидкості корозії є розрахунковими, відповідно до знайдених конкретних рівнянь,
де а і b – експериментально визначені коефіцієнти:
Вплив температури на швидкість корозії сталі НКТ
•
для сталі НКТ марки Д:
марки Д за наявності деяких інгібіторів корозії
V=1,6025·e0,0386·T,
(1)
•

для сталі НКТ марки Е:
V=0,9975·e0,0389·T,

(2)

для сталі НКТ марки Р 110:
V=2,8372·e0,0295·T.
(3)
Порівнюючи залежності V=f (T) для різних
марок сталей (рис. 4), можемо говорити про те,
що швидкість корозії зі збільшенням температури >100 ºC для досліджуваних сталей зростає
в ряду сталь марки Д>сталь марки Р 110>сталь
марки Е. При цьому до температури ≈100 ºC
швидкості корозії сталей НКТ марки Е та марки
Р 110 – майже однакові.
У той же час, порівнюючи у виразах (1–3) вільні коефіцієнти (а), які, можливо, зумовлені впливом природи металу, бачимо, що у разі величини
члена швидкість корозії збільшується в ряду сталь
марки Р 110>сталь марки Д>сталь марки Е. З порівняння температурних коефіцієнтів: швидкість
корозії збільшується в ряду сталь марки Д>сталь
марки Е>сталь марки Р 110. З цього випливає, що
в одних і тих самих умовах швидше за все може
руйнуватися сталь Р 110, а зі змінами температури вона є найбільш стійкою. І навпаки: якщо в од-

Швидкість корозії,
г/(м2∙год)
при температурах

Концентрація

Інгібітор

•

НСІ, % мас.

Без інгібітора
КІ-1
КІ-1
СТR-1/18
СТR-1/18
Інко К
Інко К
Інко К

Таблиця 2

інгібітора, г/л

40 ºС

60 ºС

80 ºС

13

0

11,1

21,6

67,1

13

20

0,91

2,27

11,9

15

20

1,77

3,45

16,61

13

20

3,52

11,55

19,58

15

20

2,80

12,89

21,85

13

20

4,66

8,92

19,27

15
15

20
30

5,22
–

11,61
1,69

20,88
–

Оцінка втрат товщини стінки деяких сталей
при підвищених температурах

Таблиця 3

Втрати товщини стінки δ при температурах ºC
упродовж 1 год СКО, мм

Марка сталі
140

160

180

200

220

240

260

280

300

Д

0,05

0,1

0,21

0,46

1,0

2,2

4,6

10,1

21,8

Е

0,03

0,06

0,14

0,3

0,66

1,44

3,12

6,8

14,8

Р 110

0,02

0,04

0,07

0,13

0,24

0,43

0,77

1,4

2,5
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Рис. 4. Розрахункові закономірності змін швидкостей корозії V сталей у
13 % мас. соляній кислоті при температурах > 100 ºC

наявності інгібітору не повинні перевищувати прийняту безпечну межу втрат упродовж року. Виходячи з тривалості солянокислотних обробок свердловин згідно з
даними табл. 2 і додатковими дослідженнями за критерієм δ, оцінено втрати товщини стінки НКТ зі сталі
марки Д у середовищах НСІ, СКР та за наявності деяких
інгібіторів корозії (табл. 4).
Одержані результати свідчать про те, що додаткового інгібування кислоти можна було не застосовувати (за
умови припинення взаємодії кислоти і металу НКТ через
4 години), тому що втрати товщини стінки не перевищують ≈ 0,01 і 0,03 мм при 60 і 80 ºC відповідно. Аналіз втрат
товщини стінки НКТ упродовж 3 діб при температурі 60 ºC
свідчить про те, що із застосуванням досліджуваних інгібіторів параметр δ знаходиться у межах ≈ 0,02–0,2 мм, а при
температурі 80 ºC – 0,07–0,4 мм. При цьому більші втрати
товщини стінки спостерігаємо за наявності інгібітору СВК.
Необхідно підкреслити й те, що під час продавлювання
СКР у пласт їх агресивна дія збільшується через збільшення часу видалення з нього кислоти. Це вказує на необхідність додаткового інгібування таких корозійно агресивних
середовищ свердловин.
Щодо ефективності захисту товщини стінки НКТ від
втрат упродовж 3 діб при температурі 60–80 ºC, відповідно
до параметра δ, інгібітори можна розташувати в такий ряд:
КІ-1>Інко К>СТR-1/18>ІКУ 118>СВК.
Необхідно зазначити те, що за наявності інгібітору СВК
спостерігається збільшення швидкості корозії порівняно з
швидкістю корозії у інгібованій товарній соляній кислоті.
Також потрібно підкреслити й те, що перехід від однієї партії кислоти до іншої характеризується змінами швидкості

є близькою до середньої температури по глибині більшості
вітчизняних свердловин. Порівняно з швидкістю корозії в
товарній інгібованій соляній кислоті швидкість корозії за
наявності інгібітору Інко К зменшується у ≈13 раз (табл.
2). У зв’язку з одержаними результатами постає питання:
чи достатньо такого зниження швидкості корозії для створення безпечних умов експлуатації свердловин під час кислотних обробок? Таку оцінку можна здійснити наступним
чином.
У зв’язку з тим, що обробка свердловин солянокислотними розчинами триває заданий час τ, то для оцінки як
корозійної агресивності солянокислотних розчинів, так і
ефективності захисту від рівномірної корозії інгібіторів корозії запропоновано критерій:
Таблиця 4
Оцінка втрат товщини стінки сталі НКТ марки Д
δ=к∙Vc ∙τ<δГ,
(4) за наявності ряду інгібіторів корозії при температурах 60 і 80 ºC
де δ – втрати товщини стінки НКТ (мм), що зумовлені швидкістю корозії Vc за час обробки
свердловини τ, год; к – коефіцієнт, який дорівнює
1,112/(365∙24)=1,269∙10-4 та враховує переведення
швидкості корозії з г/(м2∙год) у мм; δГ=0,01 мм –
гранична межа втрати товщини стінки НКТ
упродовж року, після якої виникає необхідність у
постійному моніторингу корозійних процесів аж
до запровадження захисту від корозії.
Під час здійснення термохімічних технологій
інтенсифікації видобутку вуглеводнів температура у пласті може підвищуватися до 200–300 ºC
і більше [9]. Оцінені при деяких температурах
(табл. 3) втрати товщини стінок НКТ, що свідчать
про необхідність застосування протикорозійних
заходів, може бути використано під час кислотних обробок свердловин та компонування НКТ.
Запропонований критерій також може бути
використано для оцінки доцільності додаткового введення інгібітору корозії в інгібовану товарну соляну кислоту.
При цьому втрати товщини стінки за час
дії соляної кислоти на НКТ свердловини за

Втрати товщини стінки δ
при температурах, 10-3 мм,
60 ºC, через
80 ºC, через
4 год
3 доби 4 год 3 доби
10,9
197,4
34
613

Корозійне середовище

Сі, г/л

13 % мас. НСІ (1 партія)

0

13 % мас. НСІ+КІ-1

20

1,2

20

6

108,7

15 % мас. НСІ+КІ-1

20

1,7

32

84

151,7

13 % мас. НСІ+СТR-1/18
15 % мас. НСІ+СТR-1/18
13 % мас. НСІ+Інко К

20
20
20

5,86
6,84
4,52

105,5
17,7
81,49

9,93
11,09
9,78

178,9
199,6
176

15 % мас. НСІ+Інко К

20

5,89

106

10,59

190,8

13 % мас. НСІ (2 партія)

0

9,7

174,6

18,3

329,4

13 % мас. НСІ+СВК
13 % мас. НСІ+ІКУ 118
13 % мас. НСІ+Інко К
СКР

2
2
30
0

10,5
66
63
7,9

189
118,8
113,4
142,2

22,4
10,3
4
11,9

403,2
185,4
72
304,2

СКР+СВК
СКР+ІКУ 118
СКР+Інко К

2
2
30

5,9
3,3
3,1

106,2
59,4
55,8

19,5
12,2
4,9

351
219,6
88,2
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корозії, що зумовлює необхідність контролю кожної партії
кислоти за цим параметром.
На основі проведених досліджень підготовлено рекомендації щодо захисту ряду свердловин ГПУ «Шебелинкагазвидобування», на яких здійснено кислотні обробки, які дали
змогу зберегти обсяги видобутку вуглеводнів за рахунок
збільшення часу між капітальними ремонтами свердловини.

Висновки

Підтверджено, що зі збільшенням концентрації соляної кислоти та температури швидкість корозії сталі
НКТ зростає. Разом із тим у межах ≈13–15 % мас. концентрації НСІ швидкість корозії знаходиться на одному рівні.
Доведено, що за наявності інгібіторів корозії КІ-1,
СТR-1/18, Інко К швидкість корозії при концентраціях соляної кислоти 13–15 % мас. нижча порівняно зі

швидкістю корозії без інгібіторів, а за концентрацій
соляної кислоти понад 15 % мас. швидкість корозії
за наявності інгібіторів більша від швидкості корозії без інгібіторів корозії в дослідженому інтервалі
концентрацій.
Установлено, що швидкість корозії сталей НКТ марок
Д, Е, Р 110 у 13 % мас. соляній кислоті при температурах
>100 ºC збільшується згідно з експоненціальною залежністю, а при нижчих температурах підпорядковується іншим закономірностям.
Збільшення концентрації інгібіторів корозії зумовлює зменшення швидкості корозії в інтервалі температур 40–80 ºC, при цьому високу ефективність проявляє інгібітор корозії Інко К при концентраціях понад
20 г/л.
Запропоновано критерій вибору інгібіторів корозії для
солянокислотних розчинів.
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Спектральні характеристики
акустичних хвиль за наявності
режиму розчиненого газу
в нафтоносному пласті

© В.П. Нагорний
докт. техн. наук
І.І. Денисюк
канд. техн. наук
ІГФ НАН України

УДК 532.595
У статті розглянуто взаємодію акустичних хвиль із пухирцями газу та досліджено
спектральні характеристики хвиль тиску, що випромінюються газовими пухирцями в
режимі резонансу.
Ключові слова: акустика, газ, пухирець, резонанс, тиск, хвиля, частота.
В статье рассмотрено взаимодействие акустических волн с пузырьками газа и исследованы спектральные характеристики волн давления, излучаемых газовыми пузырьками
в режиме резонанса.
Ключевые слова: акустика, газ, пузырек, резонанс, давление, волна, частота.
The article deals with the interaction of acoustic waves with bubbles of gas and spectral
characteristics of pressure waves emitted by gas bubbles in the resonance mode.
Key words: acoustics, gas, bubble, resonance, pressure, wave, frequency.
Відомо [1], що в процесі зниження тиску до величини,
меншої від тиску насичення нафти газом, із неї виділяється газ, що раніше знаходився у нафті в розчиненому стані.
При цьому в пласті спостерігається двофазний режим течії нафти із пухирцями газу. Пухирцеві режими течії рідин
досить детально досліджено в роботах [2–6]. У випадку
неньютонівських рідин із пухирцями фізичні властивості
одного середовища (рідини) суттєво змінюються у разі невеликих за масою і об’ємом домішок іншого середовища
(пухирців газу) [7].
Найпростішою моделлю рідини з пухирцями газу є
суміш із ідеальної рідини з рівномірно розподіленими в
ній газовими пухирцями однакового розміру. Пухирці знаходяться на такій відстані один від одного, що взаємодія
між ними здійснюється тільки через поле тиску. Радіальні пульсації газових пухирців обумовлені дією двох сил:
сили пружного стискання газу в пухирці та сили інерції
приєднаної маси рідини, що втягується в рух пульсаціями
пухирців. У результаті газовий пухирець у рідині можна
розглядати як осцилятор, який у лінійному наближенні
описується рівнянням [7]

(2)
де
– число пухирців в одиниці об’єму, z – концентрація пухирців; с – швидкість поширення акустичної хвилі в
газорідинній суміші.
Після нескладних перетворень система рівнянь (1) та
(2) зводиться до рівняння
(3)
яке описує поширення акустичних хвиль у двофазному середовищі.
Розглянемо випадок, коли зміна об’єму газового пухирця описується залежністю

(1)

(4)

– частота власних коливань пухирця;

Рівняння (3) за нульових початкових умов із урахуванням виразу (4) у зображеннях за Лапласом має вигляд

,
де

Приймаємо також, що характерна довжина акустичної
хвилі велика порівняно не тільки з радіусом пухирців, але й
із середньою відстанню між ними. За прийнятих допущень
поле відхилення тиску від рівноважного значення в газорідинній суміші описується рівнянням [8–10]:

V – об’єм пухирця;

; R0 – рівноважне значення

радіуса пухирця;
– початкові (незбурені) значення
густини та тиску в рідині; p – відхилення тиску від рівноважного значення.

(5)
де s – комплексний параметр.
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Враховуючи позначення (7), розв’язок (15) представимо таким чином

Представимо рівняння (5) у вигляді
(6)

.

(16)

Перехід від тиску pL у зображеннях за Лапласом до
тиску p (x, t) трудомісткий і не завжди тривіальний. Тому
подальші дослідження провадитимемо із використанням
Загальний розв’язок неоднорідного рівняння (6) такий
спектральних характеристик хвиль, випромінюваних га(8) зовими пухирцями.
Спектральна характеристика поля тиску в газорідинному
середовищі з урахуванням виразу (16) при s=jω має
де
– загальний розв’язок однорідного рівняння;
де

(7)

вигляд

– частинний розв’язок неоднорідного рівняння.

. (17)

Загальний розв’язок однорідного рівняння має вигляд
.

(9)

lg ω0

Будемо
шукати
частинний
розв’язок
неоднорідного рівняння (6) у вигляді суми (9), де с1(x)
і с2(x) – деякі неперервно диференційовані функції, які знаходимо методом варіації функцій
с1(x) і с2(x) [11].
Складемо систему:
;

(10)

,
де с1’(x) і с2’(x) – похідні за змінною х.
Розв’язуючи систему (10), знаходимо
.

М

Звідси
.

(11)

Отже, частинний розв’язок неоднорідного рівняння (6)
такий

Рис. 1. Графічна залежність lg ω0 від радіуса пухирця R0

ω2

(12)
Таким чином, загальний розв’язок неоднорідного
рівняння (6) має вигляд
.

(13)

Із початкової умови при x=0 pL=0 та фізичних міркувань, що зі збільшенням відстані х від джерела навантаження тиск р зменшується, знаходимо
(14)
Отже, загальний розв’язок неоднорідного рівняння (6)
у зображеннях за Лапласом має вигляд
(15)

Рис. 2. Графічна залежність безрозмірної частоти ω2 від концентрації z
пухирців
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Із виразу (17) видно, що функція sp (x, ω) досягає максимального значення під час акустичної дії на частоті
власних коливань газового пухирця ω 1=ω 0 та на частоті
. Це так звані резонансні частоти. Граничне
знахозначення функції sp (x,ω) на частоті
димо таким чином

. (18)
Відомо [7], що власна частота коливань газового пухирця визначається за виразом

При
отримаємо

,

.

(19)

Па,

кг/м3 із (19)

.

(20)

Значення частот ω 0 і lg ω0 за різних величин R 0
R0, м

1·10-1

ω 0 , 1/c

210,8185

2108,185

21081,85

210818,5

2108185,0

2,324

3,324

4,324

5,324

6,324

lg ω 0

1·10-2

1·10-3

1·10-4

Значення безрозмірної частоти ω 2 за різних
концентрацій z пухирців

Враховуючи, що

1·10-8

1·10-7

1·10-6

1·10-5

1·10-4

1·10-3

1·10-2

ω 2 , 1/c

0

225,16

712,04

2251,6

7120,4

22516,6

71203,9

225166,6

ω2
ω0

0

0,011

0,034

0,107

0,338

1,068

3,377

10,68

ω2

, із (21) отримаємо
(22)

.

Рис. 3. Спектральна характеристика

при

Рис. 4. Спектральна характеристика

при

Із виразу (22) видно, що за фіксованих с, R0 частота ω2
залежить від концентрації газових пухирців z. Так, при
c =1300 м/с,
м із (22) маємо

.

(23)

Результати розрахунків за формулою (23) приведено
в табл. 2 і на рис. 2 у діапазоні
(при
1/с) [7].
Аналіз графіка рис. 2 показує, що в області значень концентрації пухирців z = 10-3…10-2 відбувається стрімке зростання величини безрозмірної частоти ω .
Увівши безрозмірну частоту
лежність (17) у вигляді

Таблиця 2

0

(21)

,

1·10-5

z

У табл. 1 приведено значення частоти ω0 і lg ω0 залежно
від радіуса газового пухирця R0.
За даними табл. 1 на рис. 1 приведено графічну залежність lg ω0 від радіуса пухирця R0.
Із рис. 1 видно, що зі збільшенням радіуса R0 пухирця
величина lg ω0 зменшується.
Другий резонанс відбувається на частоті

.

Таблиця 1

, представимо за-

. (24)
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На рис. 4 приведено спектральну характеристику акустичного поля тиску в двофазному газорідинному середовищі, розраховану за формулою (26) із концентрацією
пухирців z = 1·10-2.
Під час акустичної обробки двофазного середовища із концентрацією пухирців z = 1·10-2,
. (25) як видно із рис. 4, значення резонансних частот становлять
та
, які відповідають
круговим
частотам
Гц
та
Гц.
На рис. 3 приведено спектральну характеристику при
акустичній дії на двофазне середовище із концентрацією
газових пухирців z = 1·10 -5.
Із рис. 3 видно, що під час акустичної дії на двофаз- Висновок
не геосередовище із концентрацією газових пухирців
Отже, під час акустичного оброблення газорідинних
z = 1·10 -5 надлишкове поле тиску досягає максимальних
значень на частотах
;
і тому саме на цих середовищ необхідно враховувати концентрацію газових
частотах можна досягти найбільш ефективного обро- пухирців, яка суттєво впливає на вибір частотних характеблення газорідинного флюїду. Значення кругових частот ристик, від яких залежить результат акустичної дії. У продля умов нашого прикладу такі:
цесі взаємодії акустичних хвиль тиску з пухирцями газу на їх
Гц та
Гц.
резонансних частотах випромінювані пухирцями високочаЗа попередніх вихідних даних для концентрації газо-2
5
3
вих пухирців z = 1·10 (що відповідає n = 23,81·10 1/м ) стотні хвилі, взаємодіючи з нафтою в порах і каналах фільтрації, призводять до зниження в’язкості нафти і послаблення
із виразу (24) отримаємо
її зв’язку з твердою фазою середовища пласта, що супрово. (26) джується покращенням фільтрації флюїду і підтверджується
даними робіт [12, 13].
При вихідних даних: x = 0,5 м; R0 = 1·10 -3 м; с =
1300 м/с; γ = 4/3; p0 = 1·105 Па; ρ0 = 900; кг/м3; ω0 = 21081,85 с-1;
V0 = 4,2 · 10 -9 м3; z = 1·10 -5; n = 2381 1/м3 спектральна
характеристика (24) має вигляд
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ІФНТУНГ

УДК 622.691.4

Наведено результати експериментальних досліджень газодинамічних процесів, що супроводжують рух газу
в поліетиленових газопроводах. Запропоновані формули для коефіцієнта гідравлічного опору поліетиленових
газопроводів низького тиску для різних режимів руху газу. Досліджено мікроструктуру поверхні поліетилену
високої щільності.
Ключові слова: газові мережі низького тиску, поліетиленові труби, гідравлічний розрахунок, коефіцієнт
гідравлічного опору.
Приведены результаты экспериментальных исследований газодинамических процессов, сопровождающих
движение газа в полиэтиленовых газопроводах. Предложены формулы для коэффициента гидравлического сопротивления полиэтиленовых газопроводов низкого давления при различных режимах движения газа. Исследована микроструктура поверхности полиэтилена высокой плотности.
Ключевые слова: газовые сети низкого давления, полиэтиленовые трубы, гидравлический расчет, коэффициент гидравлического сопротивления.
Results of experimental studies of gas-dynamic processes accompanying gas flow in polyethylene pipelines are presented.
Formulas for the coefficient of hydraulic resistance in polyethylene low pressure gas pipelines under different modes of gas
flow have been proposed. Research of the high-density polyethylene surface microstructure has been performed.
Key words: low pressure gas networks, polyethylene pipes, hydraulic calculation, hydraulic friction factor.

На теренах України, окрім унікальної системи магістральних газопроводів, функціонує на порядок більша
за протяжністю система газових мереж населених пунктів. З її допомогою здійснюють постачання природного
газу побутовим, комунальним та промисловим споживачам. Ця система має складну геометричну конфігурацію, проходить у різноманітних топографічних умовах,
характеризується різними величинами робочого тиску,
передбачає використання труб із різного матеріалу.
В останнє десятиріччя для газифікації населених пунктів України, окрім традиційних сталевих труб, почали
широко застосовувати поліетиленові газопровідні труби.
Проектування та експлуатація систем газопостачання
із поліетиленових труб мають ряд особливостей, які на
сьогодні ще до кінця не вивчені. Основні відмінності
сталевих і поліетиленових газових мереж полягають в
особливостях газодинамічних процесів, що супроводжують рух газу. Відмінність газодинамічних процесів впливає на гідравлічну енерговитратність, а отже, і пропускну здатність системи газопостачання. Наявні на сьогодні
методи прогнозування технологічних та енергетичних
параметрів експлуатації поліетиленових газових мереж
базуються на використанні газодинамічних математич-

них моделей, одержаних дослідним шляхом у випадку
руху рідини і газу в сталевих трубах. Автоматичне перенесення закономірностей руху газу в сталевих трубах на поліетиленові призводить до суттєвих похибок і
не дає можливості адекватно прогнозувати режим їх
експлуатації.
Так, під час проведення гідравлічних розрахунків
систем газопостачання з поліетиленових труб, згідно з
вимогами вітчизняного нормативного документа [1], абсолютну еквівалентну шорсткість внутрішньої поверхні газопроводу потрібно приймати ke =0,002 см. Щодо
вимог відповідного нормативного документа Російської Федерації СП 42-101-2003 [2], то там пропонується
зовсім інше значення ke =0,0007 см. У світовій же практиці під час проведення гідравлічних розрахунків використовують значення абсолютної еквівалентної шорсткості ke =0,00015 см [3, 4]. Таке розходження величин
одного і того ж параметра свідчить про те, що достовірна
величина шорсткості поліетиленових газових труб невідома широкому загалу учених, а тому потребує додаткового вивчення.
Для встановлення особливостей газодинамічних процесів у сучасних поліетиленових газопроводах за до-
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помогою експериментальної установки нами проведено
експериментальні дослідження енерговитратності поліетиленових ділянок низького та середнього тиску в діапазоні витрат, що відповідає робочим умовам у системах
газопостачання населених пунктів.
Виявлено, що перехід від ламінарного до критичного
режиму руху газу в поліетиленовому газопроводі низького тиску відповідає такому критичному числу Рейнольдса
Rek1=2150. Перехід від критичного до турбулентного режиму руху газу відповідає числу Рейнольдса Rek2 =2400.
Коефіцієнт гідравлічного опору поліетиленового газопроводу низького тиску може бути розрахований за такими формулами:
для ламінарного режиму руху Re < Rek1= 2150
,

(1)

для критичного режиму руху Rek1< Re < Rek2= 2400
,

(2)

для турбулентного режиму руху в зоні гідравлічно
гладких труб Re < Rek2= 2400
.

(3)

Усі отримані математичні моделі для коефіцієнта
гідравлічного опору поліетиленових газопроводів мають
високий ступінь вірогідності апроксимації, що свідчить
про їх достовірність.
Порівняння нормативних моделей значення коефіцієнта гідравлічного опору та одержаних у результаті експериментальних досліджень свідчать про суттєві відмінності у
фактичних даних енерговитратності поліетиленових газопроводів. Зокрема, відносна різниця результатів залежить
від режиму руху газу і змінюється від δ = 0 % для числа
Рейнольдса Re = 5000 до δ = 60 % для числа Рейнольдса
Re = 70 000.
Суттєвий вплив на газодинамічні процеси в газопроводах
мають стан та структура внутрішньої поверхні трубопроводу. Щодо поліетиленових ділянок, то велике значення має
робота вчених із Бельгії та Голландії [5], які за допомогою
сучасного атомно-силового мікроскопа NanoScope III отримали знімки поверхні поліетилену високої щільності, виготовленого методом екструзії (витискуванням) із подальшим
охолодженням. Таку ж технологію зараз використовують в
Україні для виробництва поліетиленових газових труб.
На рис. 1 наведено один зі знімків поверхні зразка
поліетилену високої щільності, одержаний за допомогою
атомно-силового мікроскопа NanoScope III. Темні області
відповідають впадинам на поверхні, світлі – підвищенням. Для глибшого аналізу особливостей структури поверхні зразка поліетиленового матеріалу нами розроблено
програмне забезпечення ScanProf, яке дає змогу, використовуючи знімки атомно-силового мікроскопа, побудувати
профіль поверхні в довільному перерізі.
Приклад одержаних результатів для перерізу 4–4 наведено на рис. 2. По вертикалі відкладено висоту
виступів у нанометрах, по горизонталі – довжину зразка
в мікрометрах.

Рис. 1. Знімок поверхні зразка поліетиленового матеріалу, зроблений
за допомогою атомно-силового мікроскопа NanoScope III

Рис. 2. Структура поверхні зразка поліетилену, одержаного за технологією, що відповідає технології виготовлення поліетиленових газових
труб в Україні

Аналіз інтерпретації результатів досліджень засвідчив, що максимальна різниця висот профілю структури
поверхні зразка поліетиленового матеріалу становить
880·10 -9 м. Закономірності зміни висоти та форми виступів
шорсткості поверхні поліетиленового матеріалу якісно
відрізняються від характеру змін виступів шорсткості сталевих труб. У структурі поліетиленового матеріалу переважають практично рівні площадки та заокруглені виступи.
Відповідно до результатів досліджень, абсолютна
шорсткість внутрішньої поверхні поліетиленової газової
труби не може бути більша за 900 нанометрів, що відповідає 0,9·10-4 см. Абсолютна еквівалентна шорсткість
як усереднена величина буде мати ще менше значення.
Отже, виявлено, що значення абсолютної еквівалентної шорсткості поліетиленових газопроводів, яке рекомендує чинний нормативний документ, більш ніж у 20 разів
перевищує фактичне значення.
Малі значення абсолютної, а відповідно і відносної
шорсткості внутрішньої поверхні поліетиленових труб
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підтверджують правомірність результатів експериментальних досліджень, які виявили наявність зони гідравлічно гладких труб у газових мережах низького і середнього тиску для чисел Рейнольдса до 70000.
Більше того, аналіз номограм Моуді для розрахунку
коефіцієнтів опору шорстких труб [3, 4] дає змогу прогнозувати, що гідравлічна гладкість поліетиленових труб
низького і середнього тиску буде збережена при числах
Рейнольдса до 300 000–400 000.

Висновок

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження дали змогу встановити особливості руху газу в полі-

етиленових газових мережах. Досліджено мікроструктуру внутрішньої поверхні поліетиленових труб і виявлено суттєві відмінності від мікроструктури внутрішньої
поверхні сталевих труб. Зазначена відмінність, на нашу
думку, спричинює особливості взаємодії потоку газу з
внутрішньою стінкою поліетиленової труби, що знайшло
відображення у особливостях прояву законів тертя при
русі газу та математичних моделях, що їх описують.
На основі результатів експериментальних досліджень
гідравлічної енерговитратності поліетиленових газопроводів розроблено ряд уточнених методик розрахунку газових мереж низького та середнього тиску з поліетиленових
труб, які передбачають використання наведених вище математичних моделей для коефіцієнта гідравлічного опору.
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Технологія відновлення
герметичності кульових кранів
нафтогазопроводів
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УДК 69.001.5
У статті наведено практичний досвід із герметизації кульових кранів на магістральних газопроводах без
їх заміни та припинення транспортування. Запропоновано технологію усунення витікань газу через різьбові
з’єднання з використанням композиційних сполук та відповідного обладнання.
Ключові слова: відновлення лінійної частини магістральних газопроводів, усунення витікань газу на кульових кранах, загерметизовані крани, композиційні полімерні матеріали.
В статье приведен практический опыт по герметизации шаровых кранов на магистральных газопроводах
без их замены и остановки транспортировки. Предложена технология устранения утечек газа через различные соединения с использованием композиционных материалов и соответствующей оснастки.
Ключевые слова: восстановление линейной части магистральных газопроводов, устранение утечек газа
на шаровых кранах, загерметизированные краны, композиционные полимерные материалы.
The article reads about practical experience in hermetic sealing ball valves on main gas pipelines without their
replacement and transit stop. The technology of eliminating gas leakage through thread connections with the use of
composite materials and corresponding equipment is offered.
Key word: restoration of a linear pipeline portion, elimination of gas leakage on ball valves, sealed valves, composite
polymeric materials.

Як відомо, у процесі експлуатації газопроводу можливі витікання газу, що обумовлені старінням матеріалу
ущільнюючих прокладок на фланцевому з’єднанні та
штока кранів, корозією місць з’єднання деталей.
Традиційно для ліквідації витікань застосовували
такі рішення:
зупинка газопроводу, вирізування дефектного крана
і врізування нового, що зв’язано з великими матеріальними витратами та технічними труднощами;
зупинка газопроводу і обварювання різьбових та
фланцевих з’єднань, що також потребує значних витрат
і пов’язано з деяким ризиком, оскільки метод недостатньо відпрацьований і при цьому подальший ремонт
крана практично неможливий;
запропоноване використання полімерних втулок
та шайб для герметизації різьбових з’єднань кульових
кранів може забезпечити усунення витікань, але призводить до збільшення напруження різьбових шпильок
і потребує ретельного розрахунку діючих зусиль та узгодження з розробниками кранів. Застосовуючи таку
технологію, не можна усунути витікання газу на фланці
та по штоку крана.
Вивчивши зарубіжний досвід, зокрема фірми
«Furmanite», ми пропонуємо технологію усунення витікань через різьбові з’єднання з використанням композиційних сполук та відповідного обладнання.
Суть технології: проникнення під тиском, що перевищує тиск у системі, рідких полімерних композиційних матеріалів у щілини, крізь які виходить або може

вийти газ; заповнення пор перед або між ущільнюючими кільцями; полімеризація сполук. При цьому застосовують оригінальне технологічне обладнання та прийоми, які дають можливість просвердлити отвори, а також
заповнити щілини полімерними сполуками під робочим
тиском газу у системі без розбирання конструкції та з
повним дотриманням вимог безпеки.
Використовувані матеріали являють собою складні
полімерні композиції у вигляді рідин різної в’язкості,
які мають велику швидкість полімеризації під час нанесення на поверхню металу, в тому числі на замаслені
поверхні, і утворюють міцний полімер із високою адгезією до поверхні.
Застосовувані композиційні матеріали мають такі
характеристики (табл.).
Матеріали вибухобезпечні, низьколеткі, малотоксичні, мають у своєму складі інгібітори корозії, можуть довго зберігатися без втрати властивостей.
Газ, як і нафтопродукти, впливає на механічні властивості матеріалів дуже незначним чином.
Застосовувані композиційні матеріали характеризуються високою механічною міцністю в полімеризованому стані: під час герметизації різьбових з’єднань вони
витримують тиск газу до 40 МПа, рідини – до 60 МПа,
тряску та вібрацію з прискоренням у 3000 м/с, стійкі
до УФ-випромінювання, не підлягають руйнуванню мікроорганізмами.
Апробацію технології проведено на трубопроводах
ДП «Прикарпаттрансгаз» та ПАТ «Одесагаз». Роботи з
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Таблиця вецькій ГКС із жовтня 1995 р.; кран ДУ-700 редукування на газопроводі-відгалуженні на УР
Закарпатського УМГ із травня 1996 р.; крани
Склад
Параметр
ПУ-80, ДУ-100, ДУ-400 на Воловецькій ГКС із
Сполука 1 Сполука 2
Сполука 3
Сполука 4
жовтня 1996 р.
Зовнішній вигляд
Прозора однорідна рідина
Позитивний результат було також отримано і
В’язкість, 10 м/с
9–15
400–700
15 000–30 000 понад 30 000
після
усунення витікання газу зі штока кульовоМежа міцності на зсув
8–10
9–15
3–8
7–18
го крана ДУ-650 на газопроводі до Припортово(сталь по сталі), МПа
го заводу (ПАТ «Одесагаз»).
Температурний діапазон
-60...+250
-60...+150
-60...+200
-60...+160
При цьому технологія герметизації відрізняексплуатації, °С
лася від вищенаведеної: було зроблено засверд0,06–0,2
0,1–0,5
понад 0,5
Ущільнюваний зазор, мм 0,0002–0,07
лювання та встановлено клапан, через який
проведено свердління отвору до входу в місце розташування кільцевих ущільнюючих кілець, проведено набивання кільцевого ущільнення штока
спеціальним мастилом, що забезпечило герметизацію та можливість її підтримання у ході подальшої експлуатації. Тиск у системі під
час виконання робіт дорівнював 5,2 МПа.
Економічний ефект від застосування такої технології дуже значний, він досягається передусім за
рахунок попередження зупинки газопроводів, а також скорочення термінів проведення робіт, продовження ресурсу роботи запірної арматури, істотного
Рис. Схема герметизації крана
зниження трудомісткості під час усунення витікань.
Загальні втрати під час заміни крана без урахуванусунення витікань газу на кульових кранах виконували
без їх розбирання та заміни деталей під робочим тиском ня збитків, пов’язаних із зупинкою газопроводу та випуском газу в атмосферу, можуть становити 140–190 %
у системі від 5,2 до 6,4 МПа.
його ціни. Але основні втрати пов’язані з зупинкою його
Схему герметизації крана показано на рисунку.
Час, необхідний для виконання робіт із герметизації транспортування. Вони можуть сягати мільйонів долакрана типу ДУ-400, становив 7–9 год. Безпеку робіт при рів, залежно від категорії газопроводу.
Витрати, пов’язані з відновленням герметичності за
робочому тиску у 6,2 МПа забезпечували за рахунок використання безіскрового оснащення з ручним та пневма- допомогою запропонованої нами технології, становили
тичним приводом, індивідуальних засобів захисту, точ- приблизно 5–10 % від ціни крана.
ного розрахунку місць подачі сполук.
Деякі труднощі викликала відсутність точних креслень Висновок
та відомостей про стан поєднаних поверхонь (наявність коУзагальнивши вищевикладене, можемо констатуварозії, жирових плям, розмір щілин). При цьому оптимальну ти: набутий досвід дає можливість герметизувати запіркомбінацію технологічних прийомів та матеріалів доводи- но-розподільну арматуру газопроводів без розбирання
лося визначати шляхом підбору, що пов’язано з підвищени- конструкції та скидання тиску. Для широкого застосуми витратами часу.
вання технології потрібне подальше вдосконалення спеЗагерметизовані таким чином крани працюють і до ціального оснащення та відпрацювання технологічних
сьогодні у кількості 8 шт, а саме: 2 крани ДУ-400 на ГКС прийомів у різних умовах – як на реальних об’єктах, так
«Ужгород» із липня 1995 р.; 2 крани ДУ-500 на Воло- і на макетах.

Характеристики застосовуваних матеріалів

Н ОВИН И

Розширено нафтопровід Угорщина – Словаччина
Компанії угорська MOL і словацька Transpetrol завершили реконструкцію і розширення ділянки нафтопроводу Дружба 1–Адрія між пунктами Szazhalombatta (Угорщина) і Ipolysag (Словаччина) вартістю 80 млн дол. США. Було замінено
128 км нафтопроводу на труби більшого діаметра, а також модернізовано насосні станції, що дало можливість збільшити продуктивність трубопроводу з 3,5 до 6,0 млн т на рік. Компанія MOL також збільшила потужність ділянки
нафтопроводу Адрія, який з’єднує Адріатичне море з Словаччиною, до 14 млн т на рік проти колишніх 10 млн т. Розширення дало змогу задовольнити потреби нафтопереробного заводу в Братиславі в нафті, яка постачається з Адріатики, а також диверсифікувати подачу нафти до чеських заводів.
http://www.ogj.com/articles/2015/02/mol-nhfnspetrol-complete-hungary-slovakia-crud...
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Використання
асфальтосмолопарафінових
відкладень як додатків до
нафтових дорожніх бітумів

© О.В. Тертишна
канд. техн. наук
К.В. Роєнко
В.О. Мартиненко
Л.О. Сніжко
д-р хім. наук
Український державний
хіміко-технологічний
університет

УДК 665.637.8

Із метою поліпшення експлуатаційних показників дорожніх бітумів із одночасним вирішенням питання
утилізації асфальтосмолопарафінових відкладень (АСПВ), які утворюються в резервуарах зберігання нафти,
відкладення використано як додатки до модифікованих бітумних композицій. Виявлено, що введення АСПВ у
вихідний бітум підвищує температуру розм’якшення та теплостійкість. Визначено основні показники асфальтобетону, виготовленого з модифікованого бітуму, які знаходяться у межах нормативних значень.
Ключові слова: утилізація, відкладення, бітум, асфальтобетон.
С целью улучшения эксплуатационных показателей битумов с одновременным решением вопроса утилизации асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), образующихся в резервуарах хранения нефти, отложения использовали как добавки к модифицированным битумным композициям. Установлено, что введение
АСПО в исходный битум увеличивает температуру размягчения и теплостойкость. Определены основные
показатели асфальтобетона, изготовленного из модифицированного битума, которые находятся в пределах
нормативных значений.
Ключевые слова: утилизация, отложения, битум, асфальтобетон.
In order to improve the properties of bitumen with simultaneous oil waste utilization, the oil deposits from oil
tanks were used as additives to the modified bitumen compositions. It was shown that oil deposits increase the softening
temperature and heat resistant and the main properties of asphalt concretes produced from the modified bitumen were in
the normative range.
Key words: utilization, deposits, bitumen, asphaltic concrete.

Однією з проблем у виробництві дорожніх бітумів
є неконтрольований розбіг показників якості сировини, яка надходить на переробку [1, 2]. Це часто призводить до отримання бітумів, які не задовольняють
вимог стандартів. Навіть невеликі коливання вмісту
парафінонафтенових і ароматичних вуглеводнів, асфальтенів та інших компонентів істотно впливають на
якість бітумів. Для забезпечення більшого інтервалу
пластичності, температури розм’якшення, поліпшення адгезійних властивостей і стійкості до старіння необхідно, щоб склад бітуму мав певне співвідношення
дисперсної фази та дисперсійного середовища. Метод
додаткового модифікування бітумів є одним із способів підвищення їх якості [1, 2]. Так, наприклад, АСПВ
без летких компонентів або з їх незначною наявністю
характеризуються високим вмістом смол та асфальтенів. Останні суттєво впливають на сумісність бітумів із
полімерами, які входять до складу бітумно-полімерних
композицій. Зі зростанням вмісту асфальтенів дисперсність таких композицій суттєво знижується. Порівнявши бітумно-полімерні суміші (БПС) із різним вмістом

смол і асфальтенів, ми встановили, що більш чітка залежність дисперсності спостерігається у співвідношенні смоли – асфальтени. Чим вище це співвідношення,
тим більше полімеру може бути дисперговано в бітумі.
Смоли ж дають можливість значно підвищити температуру розм’якшення бітуму і підвищити його твердість.
Отже, додавання АСПВ для отримання бітумно-полімерних сумішей видається перспективним для регулювання і контролю за вмістом асфальтенів і смол, тим самим стабілізації коливання складу сировини [1–3].
Мета нашої роботи полягає у розробці асфальтобетону
з додаванням складної композиції, яка складається з БПС
та органічної частини АСПВ.

Методика дослідження

Об’єктами досліджень було обрано нафтові дорожні
бітуми марок БНД 60/90 і БНД 90/130. Як додатки використовували асфальтосмолопарафінові відкладення,
які піддавали попередній підготовці. Органічну частину
виділяли гарячою фільтрацією під вакуумом нефрасом
С – 155/200 із подальшим відділенням шляхом простої перегонки.
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Процес виготовлення бітуму, модифікованого полімерами (БМП), складався з таких етапів:
–
змішування бітуму з АСПВ завдяки інтенсивному
перемішуванню лопатковою мішалкою протягом ~ 1 год
при 160–165 °С;
– введення латексу і блок-сополімеру стирол-бутадієн-стиролу (СБС) із подальшим інтенсивним перемішуванням БМП протягом ~ 1,5 год при 160–165 °С.
Виготовлення і випробування зразків БМП здійснювали відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7–135:2007 «Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови».
Таблиця 1
Характеристика АСПВ для додавання до бітумів

Результати і обговорення

Результати аналізу органічної частини відкладень
представлено в табл. 1.
Результати дослідження впливу добавок АСПВ на основні показники бітуму представлено в табл. 2.
Залежність температури розм’якшення Т °С бітумів марок БНД 60/90 та БНД 90/130 від вмісту АСПВ описується
лінійними залежностями й апроксимується рівнянням:
Т=А⋅САСПВ+В,

(1)

де А=0,597 для БНД 90/130 та 0,546 для БНД 60/90; В=45,4
для БНД 90/130 та 50,86 для БНД 60/90; САСПВ – концентрація АСПВ у асфальтобетонах, % мас.
Проведений експеримент показав, що введення АСПВ
Органічна частина, % мас.
95,80
у вихідний бітум збільшує температуру розм’якшення, що
Густина, кг/м3
940
сприяє підвищенню його теплостійкості, тобто переводить
Температура плавлення, °С
46
вихідний бітум із марки з більшою пенетрацією при 25 °С у
Груповий склад, % мас.:
марку з меншою пенетрацією. За індексом пенетрації отримасмоли
11,1
ні композиції відповідають нормам згідно з вимогами ДСТУ
асфальтени
16,5
4044-2001 (від -2,0 до +1,0). Цей показник у межах -0,27÷-0,44
парафіни
27,1
свідчить про наявність дисперсної фази та задовільні характеристики таких бітумів за еластичністю.
Вплив добавок АСПВ на характеристики бітумів
Таблиця 2
Отже, досліджувані бітуми можна віднеІндекс
сти до марки БМП 40/60-56 (ДСТУ Б В.2.7Температура
Дуктильність,
Додаток
Пенетрація,
пенетрацї
Марка
розм’якшення, Тр,
Д25, см
АСПВ, %
П25, 0,1 мм
(за п.8.7 ДСТУ 135:2007 «Бітуми дорожні, модифіковані
бітуму
(ГОСТ 11501) °С (ГОСТ 11506) (ГОСТ 11505)
мас
полімерами. Технічні умови»).
4044-2001)
*Норми за ДСТУ 4044-2001.
На основі зразків модифікованого бітуму
–
68
50
61
-0,45
одержано
дослідні партії асфальтобетону за
3
52
53,5
55
-0,27
БНД
рецептурою комунального підприємства
5
46
54
54
-0,44
60/90
«Кременчуцьке підрядне спеціалізоване
8
42
55
50
-0,42
шляхо-ремонтно-будівельне управління».
12
40
56
43
-0,32
У табл. 3 показано результати випробу100
45
73
-0,8
вання товарного асфальтобетону, виготов–
(норма*
(норма 43–49)
(норма – не
(норма – -2,0
90–130)
менше 65)
+1,0)
леного з бітумів із додаванням АСПВ.
БНД
3
97
47
70
-0,27
Із таблиці видно, що зразки асфальтобе90/130
5
94
49,5
70
-0,35
тону, виготовлені на основі модифікованого
бітуму з додаванням АСПВ, у разі стискання
8
89
50
68
0,32
знаходяться у межах нормативних значень за
10
86
51
66
0,47
показниками водонасичення та міцності.
*Норми за ДСТУ 4044-2001.
Таблиця 3
Результати випробування асфальтобетону
За результатами досліджень запропоновано схему підз бітумів із додатками АСПВ
готовки бітуму, модифікованого полімерами та додатками
АсфальтоАСПВ одностадійним способом (рисунок).
Додаток
Вологонасичен- Межі міцності під час
бетон
У ємності окислений бітум зневоднюється і нагріваАСПВ, % мас. ня по об’єму, %
стискання при 20 °С
на базі БНД
ється до температури 150–160 °С, потім насосом перека1,6
3,9
–
чується в реактор-змішувач. Полімер із бункера через до(норма* 1,0–3,0)
(норма* не <2,5)
затор подається в змішувач або ємність для приготування
3
2,1
3,2
БНД 60/90
розчину з АСПВ.
5
2,3
3,3
У процесі приготування розчину полімеру з асфаль8
2,3
3,3
тенами
відбувається часткове набрякання полімерної
12
2,3
3,3
крихти в вуглеводневому середовищі при температурі на1,6
4,0
–
вколишнього повітря або у випадку його підігрівання. Єм(норма* 1,0-3,0)
(норма* не <2,5)
ність забезпечено лопатковою мішалкою, яка включається
3
1,6
4,0
БНД 90/130
під час підігрівання суміші і перед дозуванням розчину в
5
1,5
4,1
реактор-змішувач.
8
1,5
4,1
АСПВ попередньо зневоднюється й очищується від
10
1,5
4,1
механічних
домішок, органічна частина виділяється. Для
*Норми за ДСТУ Б В 2.7-119-2011.
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Ємність змішувача теплоізольована і забезпечена підігрівом,
що дає змогу зберегти стабільну
температуру під час перемішування БМП, циркуляція і перекачування якого забезпечується насосом.
Температура приготування БМП
становить 140–160 °С, час перемішування – 2 год.

Висновки

Рис. Схема одержання полімерного бітуму з додаванням АСПВ

цього в технологічну схему включено блок підготовки
АСПВ. Органічна частина АСПВ подається в ємність для
приготування розчину полімеру або в ректор-змішувач.

Із усього вищезазначеного можна зробити такі висновки.
Додавання АСПВ, які практично є відходами виробництва, спричиняє покращення властивостей
модифікованого бітуму. Асфальтобетони, отримані на основі такого бітуму з додаванням АСПВ,
задовольняють вимоги стандарту
за показниками водонасичення та
міцності під час стискання і є перспективними для подальшого вивчення та використання.
Побічним ефектом може бути часткове вирішення проблеми утилізації АСПВ.
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НО В ИНИ

Хорватія у 2016 р. планує почати будівництво терміналу з приймання ЗПГ
У середині 2016 р. Хорватія планує розпочати спорудження свого першого терміналу з приймання зрідженого природного газу (ЗПГ). Будівельні роботи триватимуть три роки, об’єкт буде здано в експлуатацію в 2019 р. Країна, яка
стала членом Євросоюзу в 2013 р., планує будівництво терміналу на о. Крк вартістю близько 600 млн євро. Термінал
ЗПГ матиме потужність 4–6 млрд м3 газу на рік і зможе приймати найбільші в світі танкери зі ЗПГ тоннажністю до
266 тис. м3.
http://www.lngworldnews.com/croatia-to-start-building-its-first-lng-terminal...
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Стендові дослідження впливу
асиметрії потоку на метрологічні
характеристики гідродинамічних
вимірювальних перетворювачів
витрати
УДК 681.121

У статті наведено результати досліджень вимірювальних перетворювачів рідинних паливно-енергетичних ресурсів, що базуються на гідродинамічному методі реєстрації об’єму та об’ємної витрати потоків, які
мають високу динаміку їх плину. Висвітлено результати напівнатурних випробувань приладів в умовах, наближених до експлуатаційних, з метою виявлення впливу асиметрії розподілу локальних швидкостей потоку
на метрологічні характеристики гідродинамічних вимірювальних перетворювачів витрати.
Ключові слова: витрата, паливно-енергетичні ресурси, вимірювання, неоднорідність течії, точність, засоби вимірювання.
В статье приведены результаты исследований измерительных преобразователей жидкостных топливно-энергетических ресурсов, основанных на гидродинамическом методе регистрации объема и объемного расхода потоков, которые имеют высокую динамику их течения. Освещены результаты полунатурных испытаний
приборов в условиях, приближенных к эксплуатационным, с целью выявления влияния асимметрии распределения локальных скоростей потока на метрологические характеристики гидродинамических измерительных
преобразователей расхода.
Ключевые слова: расход, топливно-энергетические ресурсы, измерения, неоднородность течения, точность, средства измерения.
The article gives results of researching measuring transducers for liquid fuel and energy resources, which are based on
the hydrodynamic method of volume and volume high dynamics flow rate registration. It also shows results of seminatural
tests of devices in conditions, close to operating ones, in order to identify the impact of asymmetric distribution in local flow
velocities on metrological characteristics of measuring transducers.
Key words: flow rate, fuel and energy resources, measurement, flow heterogeneity, accuracy, measurement tools.

Перед суспільством стоїть надзвичайно важливе
завдання жорсткої економії плинних енергоносіїв, яка
не може бути життєздатною без точного та надійного
їх обліку. Галузева практика потребує суттєвого підвищення точності реєстрації витрати та кількості рідин.
Передусім це стосується стратегічно важливих їх видів, зокрема нафтопродуктів, енергоносіїв спеціального
призначення, питної води тощо. Отже, проблема точних вимірювань витрати і реєстрації кількості рідини в
технологічних мережах постає стратегічно важливою і
актуальною для України як гарант її сталого розвитку в
очікуваному майбутті.
Актуальними постають питання дослідження неоднорідностей потоку, спричинених локальними гідравлічними опорами різної просторової конфігурації, які
породжують градієнти швидкості потоку і викликають
вихороутворення, впливу забруднення та недоцільності
обраного місця монтажу приладів на вимірювальній ді-

лянці, вивчення характеру і ступеня зворотного впливу
на контрольований потік елементної бази приладу, через
специфіку його конструкції, аналізу і чисельної оцінки
оберненої реакції приладу на параметри потоку.
Одними із вимірювальних перетворювачів витрати
(ВПВ), які використовують для обліку рідин за різних
режимів їх плину, є гідродинамічні (ГД) прилади з чутливими елементами (ЧЕ) у вигляді пружної конструкції
з тілом обтікання (ТО), розміщеним у потоці вимірюваного середовища. Вихідним сигналом ГД ВПВ є величина деформації чи відхилення ЧЕ, які спричинені дією
на нього сил гідродинамічного натиску вимірюваного
потоку. Тиск сил гідродинамічного натиску, що діють
на ЧЕ, є функцією місцевої швидкості потоку у перерізі
вимірювального каналу, форми і розмірів ТО та густини
вимірюваного середовища.
Гідродинамічні перетворювачі надзвичайно вразливі до дії неоднорідності потоку. Для створення ефек-
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Рис.1. Похибка приладу на різних відстанях після конфузора

Рис. 2. Похибка приладу на різних відстанях після раптового звуження

Рис. 3. Похибка приладу на різних відстанях після коліна з поворотом
на кут π/2 рад

тивних вузлів обліку енергетичних ресурсів, побудованих на базі ГД ВПВ, доцільно дослідити впливи асиметрії
потоків, які індукуються місцевими гідравлічними опорами різної геометричної форми та просторової орієнтації під час проходження крізь них вимірюваного середовища, і локального та просторового розміщення засобу
вимірювання по протяжності технологічної магістралі
на точність визначення витрати.
Ефективним методом визначення впливу асиметрії
потоку на паспортні характеристики приладів є їх стендові дослідження шляхом створення місцевих гідравлічних
опорів різної просторової форми й оцінювання генерованої ними неоднорідності течії по протяжності вимірювального тракту.

Для цього необхідно дослідити гідродинамічну картину потоку по протяжності технологічної мережі з місцевими гідравлічними опорами різної просторової форми,
а також визначити епюри розподілу швидкості у поперечних перерізах вимірювального каналу й оцінити ступені
впливу картини потоку за різних значень витрати та локального розміщення по протяжності технологічної магістралі на паспортні характеристики досліджуваних перетворювачів.
Дослідження впливу асиметрії потоку на метрологічні характеристики гідродинамічних перетворювачів
витрати, які полягали у створенні реальних місцевих
гідравлічних опорів різної просторової конфігурації на
прямолінійній ділянці вимірювального тракту метрологічної установки ГИР-2,5 виробництва Всеросійського
науково-дослідного інституту витратометрії (м. Казань),
проводили у лабораторії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Оцінювання проводилися із гідродинамічними перетворювачами витрати, що мають тіла обтікання різної
гаусової кривизни: з циліндричним диском, конусом, направленим вершиною назустріч потоку, та порожнистою
напівсферою, ввігнутою частиною, зорієнтованою проти плину вимірюваного середовища. Такі перетворювачі
були встановлені на різних відстанях після гідравлічних
опорів [1–3]. Результати стендових досліджень засобів вимірювання порівнювалися з даними їх тестувань, проведених з використанням методів обчислювальної гідродинаміки на базі CFD-технологій (застосовано програмний
комплекс ANSYS) та отриманих шляхом математичного
моделювання взаємодії плинного середовища із елементами конструкції перетворювача.
Застосування CFD-моделювання дає змогу під час
розробки, монтажу й обслуговування витратомірів оптимізувати такі аспекти: визначення причин неполадок, що
виникають у ході вимірювання; оцінка величини похибок та ефективності заходів із усунення неполадок; екстраполяція лабораторних експериментів на практичне
застосування; оцінка альтернативних конфігурацій перетворювачів та ступеня впливу на ефективність їх роботи
параметрів вимірювальної камери, місцевих гідравлічних
опорів технологічної мережі і межових умов, що особливо
актуально для області малих витрат. Також потрібно зазначити, що в деяких випадках для отримання чіткої картини взаємодії вимірюваного середовища з ЧЕ витратоміра відтворити натурні умови експерименту не вияляється
можливим.
Моделювання роботи перетворювача витрати гідродинамічного типу проведено з використанням програмного комплексу, який є універсальною програмною
системою кінцево-елементного аналізу для розв’язання
просторових задач механіки деформованого твердого
тіла та конструкцій (включаючи нестаціонарні геометрично і фізично нелінійні задачі контактної взаємодії
елементів конструкцій), завдань механіки рідини і газу,
теплопередачі і теплообміну, електродинаміки, акустики, а також механіки зв’язаних полів. Для повного відтворення всіх процесів у приладі проведено міждис-
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Рис.4. Похибка приладу на різних відстанях після місцевого опору: два
коліна з поворотом на кути π/2 рад кожний і розміщених в одній площині

Рис.5. Похибка приладу на різних відстанях після місцевого опору – два
коліна з поворотом на кути π/2 рад кожний, розміщені у різних площинах

циплінарний аналіз, що включає в себе пакети CFX та
Structural Static.
Ураховуючи незмінність значення поперечного перерізу, оцінку точності перетворювача проводили шляхом
знаходження ступеня невідповідності деформації ЧЕ, викликаної дією на нього модельного осесиметричного профілю Грего і швидкісного напору у досліджуваному перерізі. При цьому на вхідному перерізі модельної геометрії
гідравлічного опору було відтворено епюру швидкостей,
яка відповідає розподілу, що утворюється під час проходження потоком відповідного опору на певній відстані
від початкового перерізу.
Для ідентичних умов було проведено математичні моделювання взаємодії потоку вимірюваного середовища із
елементами конструкції ГД ВПВ за розробленими математичними моделями обопільної дії.
У дослідженнях вимірювальні перетворювачі мали
різне локальне розміщення після гідравлічних опорів, які

є складовою частиною більшості реальних вузлів обліку
рідин та газів: конфузор, раптові розширення та звуження, коліно з поворотом на кут π/2 рад, два коліна з поворотом на кути π/2 рад кожний, що розміщені в одній та
різних площинах.
У цій статті наведено результати тестування гідродинамічних вимірювальних перетворювачів витрати рідиннофазного середовища із обтічними тілами у вигляді
диску під час дії на них асиметрії потоку, що породжується гідравлічними опорами: конфузор (рис. 1), раптове
розширення (рис. 2), коліно з поворотом на кут π/2 рад
(рис. 3), два коліна з поворотом на кути π/2 рад кожний,
розміщені в одній (рис. 4) та різних площинах (рис. 5).
Аналіз отриманих результатів вказує на те, що характер
кривих похибок перетворювачів по протяжності вимірювального каналу, отриманих математичним моделюванням та з використанням CFD-технологій, підтверджується стендовими результатами, корелюється між собою та
досить чітко відображає залежність точності вимірювань
від гідродинамічної картини потоку в локальному місці
встановлення засобу вимірювання по протяжності технологічної мережі. Це дає змогу з метою забезпечення високої точності вимірювання витрати приймати правильне
рішення стосовно локального просторового розміщення
приладу у технологічній мережі.
Аналогічні дослідження були проведені із застосуванням
приладів, що мають чутливі елементи з обтічними тілами у
формі конуса, направленими вершиною назустріч потоку,
та порожнистої напівсфери, ввігнутою частиною зорієнтованої проти плину вимірювального середовища. Отримані
результати вказують на те, що перетворювачі з обтічними
тілами у формі конуса менш чутливі до асиметрії потоку, ніж
прилади із чутливими елементами, які мають тіла обтікання
у формі плаского диска та порожнистої напівсфери.

Висновок

Отримані результати тестування засобів вимірювання
витрати рідини гідродинамічного класу шляхом математичного та чисельного моделювань, одночасно із стендовими випробуваннями, вказують на високий рівень
відповідності теоретичних та експериментальних досліджень, визначають місця доцільного локального розміщення приладів по протяжності технологічної мережі.
Подальші дослідження спрямовані на визначення ступеня впливу параметрів вимірюваного середовища на метрологічні характеристики гідродинамічних перетворювачів витрати та кількості рідиннофазного середовища.
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Стан і перспективи використання
глибоких свердловин для
забезпечення споживачів
тепловою та електричною
енергією
Сurrent condition and perspectives
of the usage of the deep wells
to supply consumers with thermal
and electrical energy
УДК 536.242

Розглянуто питання енергоефективного використання глибоких свердловин на нафту і газ, які пробурені, але
не використовуються за своїм прямим призначенням. Наведені дослідження доводять промислову доцільність використання глибоких свердловин як природного теплового мікрохвильового генератора теплової енергії з екологічно
чистою технологією постачання споживачам теплової енергії та перетворення її на електричну енергію на всій
території України.
Ключові слова: глибока свердловина, геологічне середовище, теплова енергія, термоелектричні перетворювачі,
споживачі, енергетична ефективність економіки.
Рассмотрены вопросы энергоэффективного использования глубоких скважин на нефть и газ, которые пробурены,
но не используются по своему прямому назначению. Приведенные исследования доказывают промышленную целесообразность использования глубоких скважин как природного теплового микроволнового генератора тепловой энергии
с экологически чистой технологией поставки потребителям тепловой энергии и преобразования ее в электрическую
энергию на всей территории Украины.
Ключевые слова: глубокая скважина, геологическая среда, тепловая энергия, термоэлектрические преобразователи, потребители, энергетическая эффективность экономики.
The article examines issues of energy efficient use of deep oil and gas wells, which were drilled but are not used for their
intended purpose. These studies prove the industrial feasibility of using deep wells as a natural thermal microwave generator of
heat energy with green technology of supplying thermal energy to consumers and converting this energy into electrical energy
throughout Ukraine.
Key words: deep well, geological environment, thermal energy, thermo-electric converters, consumers, energy efficiency
of economy.

Більшість сучасних теплотворних енергогенеруючих
технологій (СТЕТ) у світі, зокрема в Україні, дестабілізують екогеофізичну систему планети викидами у довкілля значної кількості тепла та шкідливих речовин, які затримують це тепло і створюють небезпеку для здоров’я
та життя флори і фауни в одних регіонах і призводять до
стихійних лих під час розподілу тепла на земній поверхні в інших. Крім екогеофізичних, СТЕТ створюють певні економічні та політичні проблеми під час розподілу

Most of the modern calorific energy generating technologies (MCEGT) in the world, particularly in Ukraine, are
destabilizing ecogeophysical system of our planet through
emissions of a great amount of the heat and harmful substances into the environment. Such substances lead to the
greenhouse effect, endanger the health and the life of flora
and fauna in some regions, causing natural disasters during
the distribution of the heat on the earth’s surface in other regions at the same time. MCEGT lead not only to the eco-
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Основні параметри геотермального фактора /
Main parameters of the geothermal factor
Насоси/Pumps
QВХ –продуктивність,
л/с / QВХproductivity, l/s

РН – тиск,
атм / РН pressure,
atm

Потужність/Power
N1(Q) –
N2(Q) –
N3(Q)1* –
гідравлічна,
теплова б/р, теплова води,
кВт / N1(Q) – кВт / N2(Q) – кВт / N3(Q)1 –
hydraulic, kWt thermal of
thermal of
mud, kWt
water, kWt
38,7
968,1
1234,8

10,1

38,2

14,1

94,4

132,9

1669,6

2129,5

15,8

96,6

152,4

1986,9

2534,1

19,7

137,1

270,2

2775,8

3540,3

22,0

152,8

335,6

3418,6

4360,2

25,0

153,8

384,5

4231,5

5397,0

Зміна потужності МВт/рік

* Розрахований параметр / Calculated parameter

Потужність електрична, МВт

geophysical problems, it also
cause economical and political problems during distriБуровий розчин/Mud
bution of the calorific enerС – теТ – темпеgy resources (CER) between
плоємність,
ратура на
о
countries, because of unequal
Дж/кг·К /
гирлі, С / Т –
locations of ending stocks of
С – heat capaci- temperature at
ty, J/kg·К
the wellhead, оС
these CER.
3285,3
29,0
To solve this problem
the
ideas of energy efficien3285,3
36,0
cy should be developed, and
3285,3
38,3
these ideas would be accepted
by each country, because of
3285,3
42,8
equal and sufficient for all of
3285,3
47,3
the countries distribution of
3285,3
51,4
CER as Geothermal resources
(GR). This type of resources is
ecologically clean and safe, does not lead to emissions of the thermal energy, and is unlimited in time.
Widespreading the ideas of the energy efficiency of the power generating industry as means of the preservation of favorable
for the life development conditions of eco-geophysical sphere
and the unlimited evolution of the society through substitution
and suppression of polluting and ecologically dangerous power
generating technologies and the transition to the ecologically
clean and self-renovating power generating technologies puts
new technical-scientific, economical and legal objectives.
One of the ways to develop energy efficiency in modern
eco-geophysical conditions (increase of the heat in the ecosphere)
is the usage of lithosphere’s heat, which does not lead to the heat
and harmful substances emissions into the ecosphere, and this usage includes the exploration of Geothermal Resources.
Modern development level of the exploration technologies
of Geothermal Resources is covering more than 70 countries
worldwide and each of these countries tries to find it’s own way
to realize abovementioned technologies. As for the example,
in 2014 Nepal realized the biggest geothermal station in the
world, with the power of 120 MWt of electrical energy. Geothermal waters, lying approximately at 100 meters depth, are
used as thermal source of this station. The station uses few
dozens of wells.
In the German city Unterhaching, with it’s population of
27 thousands of people, in 2013 the geothermal station with
power of thermal energy of 38 MWt and electrical energy of
3,36 MWt was realized. This station was built on the basis of
two wells that disclose the aquifer at the approximate depth of
3600 m. Station provides 70% of town’s population needs in the
thermal and the electrical energy.
On the fig. 1 below the dynamical characteristics of building the geothermal electrical plants (GEP) in the world are
provided. Period from 1985 to 2010 is characterized as the period of the special equipment development and creation, and
this equipment helps to convert the thermal energy into the
electrical energy.
Previously, the geothermal waters, which like CER are situated locally, were considered to be the basis of GR.
Existing physical concept of calorific value of the dry geological environment (GE) is the concept of thermal conducТаблиця 1 / Table 1

Рис. 1. Характеристики зміни загальної потужності ГТЕУ у світі [1] /
Fig. 1. Characteristics of the GEP’s total power changes worldwide [1]

теплотворних енергетичних ресурсів (ТЕР) між країнами
через їх нерівномірне розташування у земних надрах.
Вирішення проблеми знайдено у розвитку ідей енергоефективності, що придатні і прийнятні для кожної країни, оскільки базуються на рівномірному і достатньому
для кожної країни розподілі ТЕР у вигляді геотермальних
ресурсів (ГТР). Цей вид ресурсів є екологічно чистим і
безпечним, не має викидів теплової енергії, має не обмежену часом кількість.
Поширення ідей енергетичної ефективності енергогенеруючої галузі для збереження сприятливих для розвитку життя умов екогеофізичної сфери і необмеженого
розвитку суспільства шляхом заміни і стримування забруднюючих довкілля еконебезпечних енергогенеруючих
технологій та переходу на екологічно чисті і відновлювальні енергогенеруючі технології ставить ряд нових науково-технічних, економічних, юридичних завдань.
Одним із напрямів розвитку енергоефективності в
сучасних екогеофізичних умовах – зменшення викидів
тепла в екосфері стало використання повного тепла літосфери без викиду забруднюючих речовин на основі
освоєння ГТР.
Сучасного рівня розвитку технологій освоєння ГТР
досягли понад 70 країн світу, і кожна з них знаходить
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Температура повітря ТПВ ~ 0 оС /
Air temperature Ta ~ 0 оС
Контрольовані параметри під
час експерименту / Controlled
parameters during the experiment:
Твх – температура на входу
у свердловину, оС /
Твх – temperature at the wellhead, оС;
Твих – температура на виході з
свердловини, оС / Твих– temperature
at the well's bottom hole, оС;
Qвх – продуктивність насосів на
вході у свердловину, л/с/
Qвх – productivity of the pumps at
wellhead, l/s;
Qвих – продуктивність б/р на виході з свердловини, л/с /
Qвих – productivity of the mud at the well's bottom hole, l/s;
Nн – потужність бурових насосів, кВт /
Nн– power of the pumps, kWt;
Рн – тиск на викиді насосів, МПа /
Рн– pressure at the pump's release, MP
Set technological parameters
Задані технологічні параметри / Parameters
L – глибина свердловини, м / depth of well, m
TB °C температура на вибої, / TB °C temperature at the bottom hole

Значення / Value
5040
136

Хр – фізико- хімічний склад бурового розчину (б/р) / Хр– physico-chemical
composition of mud (mud), %:
вода / water
нафта / oil
тверда фаза (ВaSO4) + пісок / solid phase (ВaSO4) + sand
колоїдна фаза (NaCl) / colloid phase (NaCl)
ρр – густина б/р, кг/м3 / ρр – density of mud, kg/m3

70
1
21+5
3

Cp – теплоємність б/р, Дж/кг/оС / Cp– heat capacity of mud, J/kg/оС

3293

Wp – об’єм б/р у приймальних ємностях 4×(2,5·2,8·7,5), м3 /
Wp – volume of mud at the receptive containers 4×(2,5·2,8·7,5), m3

200

Sp – загальна площа приймальних єдностей, м /
Sp– total space of the receptive containers, m2

374

WpОТ – об’єм б/р у свердловині в міжтрубному просторі, м3 /
WpОТ – volume of mud at well in tube space, m3

130

WpБТ– volume of mud at well in drilling pipes, m /
WpБТ – об’єм б/р у свердловині в бурильних трубах, м3

45

2

3

1720

DОТ – зовнішній діаметр обсадних труб, м /
DОТ – external diameter of casings, m

0,245

dОТ – внутрішній діаметр обсадних труб, м /
dОТ– internal diameter of casings, m

0,221

SОТ – загальна площа поверхні ОТ, м2 /
SОТ – total space of Casing's surface, m2

3877,3

DБТ – зовнішній діаметр БТ, м /
DБТ – external diameter of Drilling pipes, m

0,127

dБТ – внутрішній діаметр БТ, м /
dБТ– internal diameter of Drilling pipes, m

0,107

SБТ – загальна площа внутрішньої поверхні БТ, м2 /
SБТ – total space of internal surface of Drilling pipes, m2

1693,3

Рис. 2. Схема проведення геофізичних досліджень геотермального фактора у св. 120-Степовій, закріпленій обсадною колоною труб діаметром
245 мм завглибшки 5040 м / Fig. 2. The scheme of geophysical researches of the geothermal factor in the well №120 Stepova, fixed by casing
column of the diameter
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Таблиця 2 / Table 2

Задані та визначені параметри
бурового розчину / Parameters of mud

Таблиця 3 / Table 3
Параметри процесу обважнення б/р /
Parameters of the mud weighting process

Буровий розчин (б/р) / Mud
Параметр / Parameter
Вміст, дол.од. / Content,
fractions of units
Теплоємність, Дж/кг·К / Heat
capacity, J/kg·К
Густина, кг/м3 / Density, kg/m3
Параметр / Parameter
Густина, г/см3 / Density, g/cm3
Мольний об’єм, см3/моль /
Molar volume, cm3/mole
Мольна теплоємність,
Дж/моль·К / Molar heat
capacity, J/mole·К
Мольна маса, г/моль /
Molar weight, g/mole
Кількість молей, моль/кг /
Mole’s quantity, mole/kg
Теплоємність, Дж/кг·К / Heat
capacity, J/kg·К
Вага, кг / Weight, kg

Вода /
Water

Нафта /
Oil

Тверда фаза
(BаSO4) / Oil

Сіль
(NaCl) /
Salt
(NaCl)

б/р /
Mud

0,7

0,01

0,21

0,03

1

4200

2100

1325,9

1530

3285,3

1000

998

4500

2300

1724

Барит / Barites
Ва

О

S

3,50

1,14

2,07

39,00

14,00

28,10

29,40

136,50

15,97

7,33

62,60

205,86

1840,49

0,59

0,14

власні шляхи їх реалізації. Так, у 2014 р. у Непалі побудовано найбільшу у світі геотермальну станцію потужністю
120 МВт електричної енергії, яка використовує десятки
свердловин для утилізації тепла геотермальних вод, що
залягають на глибині близько 100 м.
У Німеччині, у м. Унтерхагінг із населенням у 27 тис.
чол., у 2013 р. споруджено геотермальну станцію потужністю теплової енергії 38 МВт і електричної 3,36 МВт на
основі двох глибоких свердловин, що розкрили водоносний горизонт на глибині близько 3600 м. Станція забезпечує 70 % власних потреб населення містечка в тепловій та
електричній енергії.
На рис. 1 наведено динамічні характеристики спорудження геотермальних електричних установок (ГТЕУ) у
світі. Період із 1985 по 2010 рр. був часом розроблення і
створення спеціального обладнання для перетворення
теплової енергії у електричну.
Раніше основою ГТР вважали геотермальні води, які,
як і ТЕР, також мають локальне розташування.
Сучасне фізичне уявлення про теплотворність сухого
геологічного середовища (ГС) базується на уявленні про процес теплопровідності в усталеному режимі, що моделюється
рівнянням Фур’є. На основі цього рівняння розраховують
щільність теплового потоку в ГС на рівні 50÷130 мВт/м2. Так,
у св. 120-Степова при температурному градієнті 0,025 °С/м
і середній теплопровідності ГС на рівні 2,5 Вт/(м·оС) щільність теплового потоку дорівнює 0,0625 Вт/м2, при загальній площі 3850 м2 обсадних труб (ОТ) діаметром 245 мм до
глибини 5040 м теплова потужність свердловини повинна становити всього 240 Вт. За час перебування розчину у

Дата / Date
16.04.15
17.04.15
18.04.15
19.04.15
20.04.15
21.04.15
22.04.15
23.04.15

Питома вага б/р,
г/см3 / Proportion of
mud, g/cm3
1,21÷1,25
1,31÷1,32
1,43÷1,46
1,55
1,63
1,64
1,69
1,71

Середня температура б/р, °С /
Average temperature of mud, °С
40
39
37
41
39
39
38
36

tivity process in the stable regime, which is modeled
by Fourier’s heat equation. On the basis of this equation density of heat transfer in GE on the level 50÷
130 mWt/m2 is calculated. Thus, providing tempera22,61
ture gradient 0,025 оС/m and average thermal conductivity of GE on the level 2,5 Wt/(m·оС) the density
32,09
of heat transfer is equal to 0,0625 Wt/m2, which with
the total area 3850 m2of casings (C) of the diameter
31,17
245 mm to depth of 5040m (w. Stepova №120 was put
on flushing-out during 12 days), the thermal power
704,69
of well should be only 240 Wt. While mud staying at
annulue 6773 s with the pump performance of 25 l/s
0,27
through the casing with the diameter 245 mm to
mud the approximate thermal quantity of 1,6 MJ will be transferred, and this quantity may be distributed between mud, that
comes out on surface from tube space and mud that comes out
on bottom hole in the drilling pipes.While experimental data
shows that at the well head, mud with density 1,71 g/cm3 and
with thermal capacity 3293 J/(kg·оС) comes out with approximate temperature 51,4 оС and has internal power of 7,23 MJ,
the mud,which comes out from the drilling pipes on the bottom
hole with approximate temperature 95оС, and has internal power of13,36MJ. It means: 1)Mud in the quantity 42,75 kg/s with
the input temperature lower than or about 51,4 оС to the well is
heated additionally in drilling pipes from temperature 51,4 оС
to 95оС with power, where 1570 s – is the time mud being in
the drilling pipes with the diameter of 127 mm; 2) well does not
release the approximate power of 6,13 MWt on the earth’s surface, but 7,23 MWt is released and can be utilized, providing the
existing construction of well; 3) Received energy parameters of
geothermal factor (GF) allow to determine the average density
of the heat transfer of dry GE on the level 2597 Wt/m2 using the
method[2]; 4)Physics of GTF consists of many processes, especially thermal conductivity, thermal interchange, heat transfer,
thermal elasticity, hydrodynamics, the changes in the gravity
potential, and that requires more experimental and scientific researches than those indicated in this article.
Another fact of physical features of the GF demonstrates that
during conduction of the thermometry in the stationary condition of the mud, it has 14°C at well head and 125°C at the bottom
hole. The absence of the convectional thermal interchange in the
well shows the thermo baric equilibrium of the mud’s internal
energy in the gravitational field at each depth of the well.
15,50
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Потужність, кВт / PowerN, kWt

міжколонному просторі упродовж 6773 с при продуктивності насосів 25 л/с через обсадну колону діаметром 245 мм
до бурового розчину (б/р) буде передано кількість тепла
близько 1,6 МДж, яка повинна розподілитися між б/р, що
виходить на поверхню з міжтрубного простору, і б/р, що виходить на вибій із бурильних труб (БТ). Експериментальні дані
показують, що на гирлі б/р густиною 1,71 г/см3 із теплоємністю
3293 Дж/(кг·оС) виходить із температурою близько 51,4 оС і має
внутрішню енергію 7,23 МДж, а б/р, що виходить з БТ на вибої при температурі близько 95 оС, має внутрішню енергію
13,36 МДж. Це означає: 1) б/р у кількості 42,75 кг/с при вхідній температурі менше або близько 51,4 оС у свердловину
додатково нагрівається у бурильних трубах від температури 51,4 оС до 95 оС потужністю
,
де 1570 с – час перебування б/р у бурильних трубах діаметром 127 мм; 2) свердловина не випускає на земну поверхню
теплову енергію потужністю близько 6,13 МВт, а 7,23 МВт
випускає, яку можна повністю утилізувати за існуючої конструкції свердловини; 3) отримані енергетичні параметри
геотермального фактора (ГТФ) дають можливість визначити середню щільність теплового потоку сухого ГС на рівні
2597 Вт/м2 методом [2]; 4) фізика ГТФ складається з багатьох
процесів, а саме: з теплопровідності, теплообміну, теплопереносу, термопружності, гідродинамічних, зміни гравітаційного
потенціалу, що потребує більш ґрунтовних експериментальних і наукових досліджень, крім тих, що наведено у цій статті.
Інший факт щодо фізичних властивостей ГТФ свідчить
про таке: проводячи термометрію у нерухомому стані б/р,
можемо бачити, що останній має на гирлі +14 оС, а на вибої
+125 оС. Відсутність конвекційного теплообміну у свердловині говорить про термобаричну рівновагу внутрішньої енергії б/р у гравітаційному полі на кожній глибині
свердловини.
Із досвіду буріння та геофізичного дослідження свердловин на нафту і газ відомо про значну генерацію теплової
енергії сухими гірськими породами в усталеному режимі
процесів буріння і промивки, яка виходить із нагрітим б/р
на земну поверхню, а також про особливу фізичну закономірність між тиском і температурою внутрішньої енергії
б/р, що має усталений розподіл за глибиною свердловини
і утворюється гравітаційним полем.
Завдання статті: по-перше, оцінити енергетичні параметри геотермального фактора під час буріння та промивання свердловин; по-друге, визначити стан та перспективи використання глибоких свердловин на нафту і газ,
пробурених, але які не використовуються за своїм призначенням, для генерації теплової енергії; по-третє, визначити перспективи використання глибоких свердловин на
території України.
Вирішення першого завдання базується на експериментальних дослідженнях температур б/р, що нагнітався і виходив на ряді свердловин, які перебували в режимі буріння
або промивання.
Так, на св. 120-Степовій, що перебувала в режимі промивання 12 діб після кріплення 245 мм колоною до глибини
5040 м із використанням СГТД типу «Каштан», реєстрували змінні технологічні і визначали енергетичні параметри
дії ГТФ на б/р; їх наведено у табл. 1–5 та показано на рис. 2.

Температура б/р на гирлі, оС /
Temperature of the mud at wellhead, оС
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Продуктивність насосів, л/с / Pumps productivity, l/s
Рис. 3. Характеристики генерації теплової енергії у св. 120-Степовій (зірочкою позначено результат, якого було досягнуто за інших режимно-технологічних параметрів промивання свердловини) / Fig. 3. Characteristics of thermal
energy generation in the well №120 Stepova (The result achieved during other
regime-technological parameters of flushing-out of the well is starred)

Рис. 4. Карта Німеччини з ГТЕУ відкритого і закритого типів [3] /
Fig. 4. Map of Germany’s GEPs of open- and close-types [3]

Experience of the drilling and geophysical exploration of
the wells for oil and gas demonstrates significant generation
of the thermal energy by dry rocks in the stable regime of
drilling and flushing-out of the well, after what abovementioned energy comes out on the earth’s surface with heated
mud. Also it shows special natural pattern between pressure
and temperature of internal energy of the mud, that has established allocation in accordance with the depth of well and is
determined by the gravitation field.
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Таблиця 4 / Table 4
Температура б/р при максимальній
продуктивності насосів протягом доби /
Mud temperature at the pumps with maximal
productivity during one day
Дата, час /
Date, time

Температура б/р
на виході , °С /
Mud temperature at
the outcome , 0С

29.04.21:00
22:00
23:00
30.04.24:00

41.00
42.80
44.10
45.50

Розхід б/р на
вході, л/c /
Consumption
of mud at the
wellhead,
l/s
26.00
25.60
25.80
25.50

Тиск у маніфольді, кгс/см2 /
Ressure at the
manifold, kgf/cm2
152.00
147.00
147.00
142.00

Ремонтні роботи – 4,15 год / Repair works 4,15 hours
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

43.50
45.40
47.20
47.60
48.70
49.20
49.70
50.00
50.30
49.50
50.00
50.00
50.50
50.80
51.20
51.40

25.00
25.00
25.00
25.20
25.40
25.50
25.50
25.50
25.50
25.50
25.40
25.40
25.40
24.80
25.00
24.70

142.00
142.00
142.00
143.00
143.00
142.00
142.00
141.50
140.50
142.50
140.00
141.00
140.00
133.00
134.50
130.00

Аналіз даних табл. 1 свідчить про те, що енергетичні параметри ГТФ для цієї свердловини мають промислове значення.
У разі відсутності покладів вуглеводнів (ВВ) у розкритих горизонтах свердловиною її можна використати як геотермальну з генерацією теплової енергії потужністю до 13 МВт. Для
досягнення такого показника необхідно вирішити ряд нових
науково-технічних і технологічних завдань із розроблення
методів освоєння геотермальної енергії з сухих гірських порід
на основі глибоких свердловин збільшеного діаметра.

Результати дослідження ГТФ

Дослід 1. У період із 16.04.15 по 23.04.15 на св. 120-Степовій проводили роботи з обважнення бурового розчину з
постійною промивкою свердловини на глибині 5053 м із середньою продуктивністю бурових насосів – 16 л/с. Результати робіт наведено в табл. 2 та 3.
Дослід 2. Із 25 по 27 квітня цього року виконували дослідження з щодобовим контролем температури бурового
розчину на виході зі свердловини за різних продуктивностей насосів. Результати досліджень наведено в табл. 1.
Дослід 3. У проміжок із 21:00 29 квітня по 20:00 30 квітня
цього року на св. 120-Степовій проводили роботи з вимірювання температури вихідного бурового розчину під час промивки свердловини на глибині 5040 м. Питома вага бурового розчину становила 1,72 г/см3. Промивку здійснювали за
допомогою бурового насоса з продуктивністю 24,7÷26,0 л/с

Purpose of the Article: 1) To assess the energetic parameters of geothermal factor during drilling and flushing-out
of the wells, 2) To determine the condition and perspectives
of the usage of deep wells which were drilled for oil and gas,
but completed their indicated purpose, as sources of thermal
energy generation, 3) To determine perspectives of the deep
wells usage at the territory of Ukraine.
The solution of the first purpose is based on the experimental explorations of the temperatures of the mud, which
was pumped and then came out on a number of wells, being
drilled or flushed-out of.
Thus, on w. Stepova №120 that was in flushing-out mode
for 12 days after fixing the 245 mm column to a depth of
5040 meters using geo-technological research unit of the
«Kashtan» type the changing technological parameters were
registered and the energy parameters of GF influence on mud
were determined. Those parameters are indicated in tables
1-5.
Analysis of the data indicated in table 1 demonstrates that
the energy parameters of GF of this well have industrial value.
In the absence of hydrocarbons (HC) in the exposed layers of
the well, the last one can be used as geothermal well for the
generation of geothermal power with the capacity of 13 MWt.
To achieve this capacity the several new techno-scientific
and technological problems of the development of the geothermal energy exploration methods from dry rocks on the basis of
the deep wells with enlarged diameter should be solved.

The geothermal factor research results

Experiment №1. During the period from 16.04.15 to
23.04.15 on the well №120 Stepova the weighting works of
the mud during permanent flushing-out of the well on the
depth 5053m with the average productivity of pumps 16 l/s
were held. Results of these works are indicated in tables 3, 4.
Experiment №2. From 25.04.15 to 27.04.15 the researches with daily control of the mud temperature at the wellhead
with the different productivity levels of pumps were held. The
research results are indicated in table 1.
Experiment №3. In time period between 21:00 29.04.15
and 20:00 30.04.15 at the well №120 Stepova the determination
works of the outcoming mud during flushing-out of the well at
the depth 5040m were held. The proportion of mud is 1,72 g/cm3.
Flushing-out of the well was made by drilling pimp with the productivity level of 24, 7÷26,0 l/s and the pressure of 13,0÷15,2 MP.
During the flushing-out process the gradual increase of the mud
temperature at the outcome from 41,0 ОС to 51,4 ОС with stabilization at the point of 51,0-51,4 ОС during 3 hours was indicated.
The researches results are indicated in table 5.
On fig. 2 the major characteristics of GF are indicated.
This GF was active in the well’s area during continuous flushing-out.
1. Indicated characteristics demonstrate, that change
in the regime-technological parameters of flushing-out of
well leads to change in the generation of thermal energy by
rock. The stability of those characteristics allows modeling and forecasting the energy and the technical parameters
of the circulation of the energy source (mud in this case).
Thus, basing on the heat transfers of the GF, the geothermal
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та тиском 13,0÷15,2 МПа, у ході промивки спостерігалося
поступове збільшення температури бурового розчину на
виході з 41,0 до 51,4 °С зі стабілізацією на позначці 51,0–
51,4 °С протягом 3 годин. Результати досліджень наведено
у табл. 4.
На рис. 3 наведено основні характеристики ГТФ,
що діяв у просторі свердловини під час тривалого
промивання.
1. Із наведених характеристик видно, що зміна режимно-технологічних параметрів промивання свердловини призводить до зміни генерації теплової енергії гірськими породами. Стійкість даних характеристик дає змогу
моделювати і прогнозувати енергетичні і технічні параметри циркуляції енергоносія (тобто тут б/р). Так, виходячи
з теплових потоків ГТФ розраховано геотермальну характеристику для іншого енергоносія – води, яка має менші
гідродинамічні опори і більшу енергоємність. Цей енергоносій дає змогу прогнозувати енергетичні параметри ГТФ
за різних продуктивностей насосів води до 50 л/с включно
для такої конструкції свердловини і наявного геотермального градієнта.
2. Факт стабілізації температур 200 м3 б/р на земній
поверхні при різних продуктивностях насосів говорить про
існування режиму охолодження, який діє у свердловині і на
повітрі. При більших продуктивностях насосів б/р не встигає охолонути у свердловині і нагрітий розчин виходить на
поверхню. Оцінка максимальних значень температури б/р,
що виходить з свердловини, обмежується гідродинамічним
опором циркуляції б/р у трубах, тому дослідження ГТФ
мають бути розширені з використанням глибинних безпровідних термометрів, що встановлюються на БТ над вибoєм свердловини. Такі дослідження дадуть вичерпне уявлення про енергетичні параметри сухих гірських порід, що перебувають під тиском 127,53 МПа і при температурі 130 °С.
Розв’язання другого завдання потребує ґрунтовного
аналізу існуючих обводнених продуктивних на вуглеводні
горизонтів і стану свердловин, що завершили свою роботу, на родовищах вуглеводнів Національної акціонерної
компанії «Нафтогаз України». Перші дослідження цього
завдання показали, що такі свердловини існують і їх можна
використовувати для освоєння геотермальних ресурсів за
різними технологіями.
На рис. 4 як приклад наведено карту Німеччини з геотермальними енергетичними установками, що працюють,
будуються і проектуються.
Геотермальні свердловини бурять поблизу і в межах населених пунктів, і навіть на територіях соціальних та промислових об’єктів для обігрівання й охолодження приміщень. Для охолодження приміщень свердловини бурять до
глибини 90 м, де температура гірських порід стабільно не
перевищує 14 °С.
На рис. 5 наведено приклад сейсмо-геологічного розрізу
як об’єкта Котелевського ГКР для освоєння геотермальних
ресурсів на основі обводненого горизонту С-5 методом
циркуляції пластових вод за схемою: пласт-свердловини-теплообмінник із вилученням і подальшим перетворенням геотермальної енергії загальною потужністю понад
40 МВт на електричну з потужністю понад 8 МВт.

Глибина, м / Depth, m
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Рис.5. Суміщений розріз св. 81, 86, 88, 93, 94, 102 Котелевського ГКР із
обводненими колекторами горизонту С-5 / Fig. 5. Integrated section of the
wells №81, 86, 88, 93, 94, and 102 of the Kotelevske gas-condensate field with
watered reservoirs of the horizon С-5

characteristic for another energy source is calculated. This
source is water, which has smaller hydrodynamic resistance
and bigger energy capacity. This energy source allows forecasting the energy parameters of GF at the different productivity levels of the pumps up to the 50 l/s for this well
construction type and existent geothermal gradient.
2. The fact of temperature stabilization 200 m3 of mud
at earth’s surface at the different productivity levels demonstrates the presence of the cooling regime, which is active in
the well and in the air. Providing greater productivity levels of
the pumps, it is not enough time for mud to cool down in the
well and heated solvent comes out on the surface. The assessment of maximal temperature points of the mud that comes
out from the well, is limited by hydrodynamic resistance of the
mud circulation in pipes, thus the geothermal factor researches
shall be expanded with the use of advanced deep wireless thermometers mounted on the drilling pipe on the well’s bottom
hole. Such researches will provide a comprehensive picture
about the energy parameters of dry rocks that are under the
pressure of 127, 53 MP and the temperature of 130 °С.
Solution of the second problem requires analysis of existing
watered productive hydrocarbon horizons and condition of
the wells that completed their intended purpose on the fields of
hydrocarbons of the National Joint Stock Company «Naftogaz
of Ukraine». The first analysis of such situations has shown that
such wells are taking place and can be explored for the geothermal resources by using different technologies.
As for the example, the map of Germany’s geothermal
energy units under operating, building and projecting is indicated on the fig. 3.
Geothermal wells are being drilled within and around the
settlements, and even in areas of social and industrial facilities for heating and cooling buildings. To cool the building,
the wells to a depth of 90 m, where the temperature of rocks
does not stable exceed 14°С are being drilled.
On the fig. 4 the example of an seismic-geological section
as an object of the Kotelevske gas-condensate field for the exploration of geothermal resources on the basis of the watered
horizon C-5 using the reservoir water circulation method by
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Геотермальна потужність, кВт /
Geothermal power, kWt
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64%

Глибина / Depth, m

Фактична теплова потужність б/р
на виході зі свердловин під час промивок /
Actual thermal power of mud at the
wellhead during flushing-out of the well

Розподіл ГТР на глибині 3000 м /
Geothermal resources allocation at the
3000m depth

Розподіл НВП / GNP distribution

61,5 %
of territory

67 % of
population

16 regions

Розподіл представництв та їх
населення / Allocation of the
representations and their population

Розподіл ВВР / Allocation of the HCR

Розподіл ПСГ / Allocation of the UNGS

Рис. 6. Енергетичні, екогеофізичні та економічні параметри освоєння геотермальних ресурсів в Україні / Fig. 6. Energy, eco-geophysical and economical
parameters of the geothermal resources exploration in Ukraine

Серед ГКР і ГР, яких в Україні налічується понад 320,
аналогічних об’єктів можна виявити чимало.
Використання готових глибоких свердловин, що не використовуються за своїм призначенням для освоєння вуглеводнів, має територіальні труднощі через проблему постачання теплової енергії споживачам.
Тому такі свердловини треба здебільшого розглядати як
геолого-технічну систему, що має не менше двох свердловин для генерації електричної енергії.
Подолати територіальні труднощі можна завдяки використанню спеціальних геотермальних свердловин, пробурених біля або в межах населених пунктів, які використовують як геотермальні води, так і сухі гірські породи. Саме
такі свердловини бурять у Німеччині.
Щодо вирішення третього завдання з оцінки перспектив використання глибоких геотермальних свердловин у
нашій країні, то на рис. 6 наведено перспективи використання геотермальних свердловин на території України.
Із наведеного на рис. 6 бачимо, що геотермально
активні зони на глибині 3000 м займають 61,5 % території України, де щорічно виробляється національний
валовий продукт (НВП) обсягом 64 % і мешкає 67 % від
загальної кількості населення країни. Геотермально активні зони на цих глибинах мають підвищені температури – від 70 до 150 °С. Середня щільність теплового
потоку з боку гірських порід у простір свердловини на

the scheme: the layer-the well-the heat exchanger, with the
exclusion and subsequent conversion of the geothermal energy with a total power of capacity over 40 MW to electric
energy with a power than 8 MW.
We can find a lot of similar objects among gas-condensate
fields and gas fields, which are widespread with total quantity
more than 320.
The usage of the ready-made deep wells that completed
their intended purpose of the hydrocarbons exploration is
territorially problematic as for the consumers supply with the
thermal energy.
Thus such wells shall be recognized as geo-technological
system that has at least two wells for generation of the electrical energy.
Territorial problem can be solved with the special geothermal wells that use both geothermal waters and dry rocks
and are drilled within or around settlements. Such wells are
being drilled in Germany.
There the third problem of the assessment of the usage
perspectives of deep geothermal wells on the territory of
Ukraine is being solved.
Thus, on fig. 5 the usage perspectives of deep geothermal
wells on the territory of Ukraine are indicated.
Indicated on picture 5 data shows that locations which
are geothermal active on depth of 3000m occupy 61, 5% of
Ukraine’s territory, on which gross national value (GNP) in
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глибинах близько 4000 м визначена на рівні 2500 Вт/м2 і
залежить від термоградієнта, глибини, швидкості (продуктивності) циркуляції енергоносія, різниці температур між енергоносієм і гірським масивом, конструктивних параметрів свердловини. Якщо енергоносій
нерухомий, то щільність теплового потоку в латеральному напрямку зменшується до нуля. Зі збільшенням
різниці температур між енергоносієм і гірським масивом щільність теплового потоку зростає за законом
Стефана–Больцмана.

Висновки

Одна глибока свердловина має промислову генерацію
теплової енергії, собівартість якої у двічі менша від собівартості природного газу, що доведено в роботі [4].
Геотермальна енергія не викидається у повітря і не забруднює його шкідливими речовинами, оскільки під час
циркуляції енергоносія у свердловині щільність теплового потоку з поверхні Землі у навколишній простір залишається незмінною, але змінюється місце розташування
джерела геотермальної енергії, яке проявляється тільки
під час руху енергоносія.
Геотермальні ресурси України здатні в повному обсязі
забезпечити сучасну економіку країни та сприяти її розвитку у майбутньому.
Використання готових свердловин нафтогазової промисловості має промислове значення, але обмежується існуючими конструкціями експлуатаційних свердловин.
Надглибоке пошуково-розвідувальне буріння на нафту
і газ потрібно проводити з урахуванням концепції подальшого використання «сухих» свердловин як геотермальних, а тому необхідно внести відповідні зміни у нормативно-правову і технологічну бази.

amount of 64% by population of 67% from total population
of the country is reproduced. Geothermal active locations
on such depths have increased temperature that varies from
70 °С to 150 °С. Average density of thermal transfer that comes
from rocks to well’s area at the approximate depth of 4000m is
determined at the level 2500 Wt/m2 and depends on thermal
gradient, depth, speed (productivity level) of the energy source
circulation, differences between the energy source and massif, construction parameters of the well. Providing stationary
energy source, density of the thermal transfer in the lateral direction is reduced to zero. If temperatures between the energy
source and massif increase, the density of the thermal transfer
will increase according to the Stefan-Boltzmann law.

Summary

One deep well has industrial generation of the thermal
energy, the cost of which is two times lower than cost of the
natural gas, what is proven in the article [4].
Geothermal energy does not release into the air and does
not pollute it with harmful substances, because when the energy source is circulating in the well, the density of the heat
transfer from the earth’s surface into environment does not
change. The only variable element at that case is the location
of the geothermal energy source, which appears only during
the motion of the energy source.
Geothermal resources of Ukraine can satisfy its economy
needs for today’s condition and further development.
Usage of the ready-made wells of the oil and gas industry
has industrial value, but is limited by existing construction of
the exploitation wells.
Ultra deep exploratory drilling for oil and gas should be
conducted with regard to the further concept of the usage of
«dry» wells as geothermal through introduction of the changes in the regulatory and technological basis.
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Плішці Михайлу Григоровичу – 75
28 березня 2015 р. відомому фахівцю галузі Михайлу Григоровичу Плішці виповнилося 75 років. Народився ювіляр у с. Лісна на Лемківщині (нині – територія Польщі). У 1946 р. переселений із сім’єю
в с. Ріпне, що на Івано-Франківщині, де функціонував нафтовий промисел.
Тому не випадково його подальша кар’єра пов’язана з нафтовою і газовою
промисловістю.
Після закінчення школи працював робітником сейсмічної партії, помічником бурильника, бурильником у Болехівській конторі розвідувального буріння, служив в армії. Отримавши у 1967 р. диплом інженера на нафтовому
факультеті Львівської політехніки, повернувся на це ж підприємство, де
обійняв посаду бурового майстра, а через рік – начальника бурової. Особливим його досягненням на цій посаді є буріння розвідувальних св. 400-Північна Долина завглибшки 5500 м електробурами з експериментальної бурової
установки БУ-160-ДГЕ та св. 3-Танява завглибшки 6100 м із бурової установки БУ-200-ДГУ.
Із 1974 р. Михайло Григорович працює у Красноградському УБР на посаді головного технолога з буріння свердловин, у 1986–1991 рр. – заступника начальника УБР із виробництва.
У 1982–1986 рр. та 1991–1999 рр. працював у В’єтнамі у
спільному підприємстві «В’єтсовпетро» начальником відділу буріння Дирекції управління, начальником морської стаціонарної платфор-

ми, з якої одночасно здійснювалося буріння та видобування нафти, супервайзером буріння перших
свердловин із самопідіймальної бурової установки, заступником головного
інженера підприємства з буріння та
капремонту свердловин.
Повернувшись в Україну, Михайло
Григорович як начальник управління та
заступник генерального директора ДК
«Укргазвидобування» долучився до роботи зі створення системи управління
виробничою безпекою Компанії. З 2010 р. він – на заслуженому відпочинку.
Михайло Плішка має 13 публікацій у професійних виданнях,
2 винаходи та понад 20 рацпропозицій. Він – почесний працівник ДК «Укргазвидобування», має в’єтнамські нагороди – орден «Дружби» та почесну
відзнаку «Герой праці», відзнаки трьох ступенів Національної акціонерної
компанії «Нафтогаз України».
Бажаємо ювіляру доброго здоров’я, наснаги та активного творчого
довголіття.
Друзі, колеги по роботі, редакція журналу

Андріїшину Михайлу Петровичу – 60
18 травня 2015 року виповнилося 60 років відомому фахівцю
нафтогазової галузі, кандидату
технічних наук, доценту, директору Метрологічного центру
Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України» Михайлу Петровичу Андріїшину.
Народився ювіляр у 1955 році
у с. Коршів Коломийського району
Івано-Франківської області.
Протягом 1972–1979 рр. навчався в Івано-Франківському інституті нафти і газу, який закінчив із відзнакою (спеціальність – cпорудження магістральних
нафтогазопроводів, нафтобаз та газосховищ).
Розпочав свою трудову діяльність у 1977 році майстром
управління механізації тресту «Укрнафтогазмонтаж». Брав
участь у будівництві магістральних газопроводів, зокрема газопроводу «Союз».
Із 1983 по 1986 рр. навчався в аспірантурі Московського інституту нафтохімічної та газової промисловості ім. акад. І.М. Губкіна,
де у 1987 р. захистив кандидатську дисертацію.
Упродовж 1979–1995 рр. пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заступника декана факультету Івано-Франківського інституту нафти і газу.
У 1995 р. почав працювати в АТ «Укргазпром», де обіймав посади заступника начальника об’єднаного диспетчерського управління, начальника управління із закупівлі та реалізації газу. Пізніше
М.П. Андріїшин був заступником генерального директора ДК
«Укртрансгаз», а в 1999 р. – заступником директора УМГ
«Київтрансгаз». У 2006 р. Михайло Петрович очолив УМГ «Київтрансгаз» ДК «Укртрансгаз».

Працюючи на цих підприємствах, М.П. Андріїшин поєднував вирішення виробничих питань із дослідженням проблем обліку природного газу, причин виникнення розбалансування, інноваційних методів ремонту та підвищення тримкості тіла труби МГ, а також
встановлення щілинних і намивних гравійних фільтрів на ПСГ.
Із 2011 р. обіймає посаду головного інженера – заступника директора з виробничо-технічних питань УДП
«Укрхімтрансаміак».
У 2013 р. Андріїшина Михайла Петровича призначено директором Метрологічного центру Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Основні напрями науково-практичної діяльності – технологія трубопровідного транспортування та підземного зберігання
природного газу; метрологія; вимірювання витрати та кількості
природного газу.
Михайло Петрович бере активну участь у підготовці висококваліфікованих кадрів для нафтогазової галузі у Національному авіаційному університеті. Читає курси «Компресорні станції
магістральних газопроводів» та «Управління режимами роботи
магістральних газопроводів» для спеціалістів і магістрів.
Михайло Петрович Андріїшин – автор більше ніж 40 науково-технічних публікацій та 24 запатентованих винаходів, співавтор багатьох друкованих видань, у тому числі 3 монографій.
Відзначений багатьма галузевими нагородами та відзнаками. У 2008 році Андріїшину Михайлу Петровичу присвоєно почесне звання «Заслужений працівник промисловості України»,
а в 2015 році наказом Міненерговугілля його нагороджено відзнакою «Відмінник нафтогазової промисловості».
Щиро вітаємо ювіляра з днем народження! Бажаємо міцного здоров’я, щастя і благополуччя, невичерпної життєвої енергії,
творчої наснаги та успіхів у роботі, родинного благополуччя і
добробуту.
Друзі, колеги по роботі, профком, редакція журналу
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Дрогобицькому коледжу нафти і газу –
70 років

У цьому році Дрогобицькому коледжу нафти і газу виповнилося 70 років. З нагоди цієї дати
8 травня було проведено Всеукраїнську науково-технічну конференцію «Нафта і газ. Наука–
освіта–виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку», участь у роботі якої взяли понад
120 відомих вітчизняних вчених із Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Національного університету «Львівська
політехніка», Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка
і виробничників–представників Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України», ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укртранснафта», ПАТ
«Укргазвидобування».
Після конференції у приміщенні Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім.
Юрія Дрогобича відбувся урочистий
вечір «Дрогобицький коледж нафти і
газу – майбутнє належить тобі!». Із доповіддю про історію розвитку навчального закладу та досягнуті результати
виступив в.о. директора навчального закладу М.М. Баб’як. Із словами привітання виступили гості урочистого заходу,
колишні керівники навчального закладу,
представники духовенства, міської ради
м. Дрогобича, департаменту освіти і
науки Львівської обласної державної адміністрації, науковці інших навчальних

закладів, керівники провідних установ та
підприємств нафтогазовидобувної галузі
України, випускники Дрогобицького нафтового технікуму.
Вітання супроводжувалися концертними номерами вокальних, хореографічних музичних та театральних колективів
Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка, Дрогобицького державного музичного училища
ім. В. Барвінського, Львівського академічного обласного музично-драматичного
театру ім. Юрія Дрогобича та творчих
колективів працівників та студентів Дрогобицького коледжу нафти і газу.
У програмі святкування було також відвідування наступного дня знакових місць Дрогобича,
Борислава та Східниці, де творилася історія
нафтової галузі України. Завершили святкування
круглим столом «Досвід. Співпраця. Майбутнє»,
підвівши підсумки роботи конференції та окресливши подальші напрями розвитку Дрогобицького коледжу нафти і газу.

V Міжнародна науково-практична конференція
«Теорія і практика стратегічного управління розвитком
галузевих і регіональних суспільних систем»
• економіко-математичні методи та інформаційні

технології моделювання ресурсного потенціалу галузевих та регіональних суспільних систем.
Участь у конференції взяли як науковці з України,
так і зарубіжні фахівці з Польщі, Німеччини, Канади,
Казахстану.
У рамках конференції відбулися:
• презентація діяльності Європейського центру
екології;
• семінари з питань польсько-української співпраці у сфері екології та стажування держслужбовців
і студентів;
• презентація діяльності Незалежної науково-дослідної експертної спілки та благодійних фондів упровадження міжнародних програм.
На конференції було представлено науково-виробничий журнал «Нафтогазова галузь України», який
видається Національною акціонерною компанією
«Нафтогаз України» спільно з ІФНТУНГ. Багаторічна
творча співпраця університету та нафтогазових компаній дає можливість успішно розв’язувати актуальні
науково-технічні проблеми галузі та запроваджувати
ефективні інноваційні технології.
Інформація про нові розробки знаходить своє відображення на шпальтах науково-виробничого журналу
«Нафтогазова галузь України».
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20–22 травня 2015 року на базі Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу
та оздоровчого комплексу «Карпати» (м. Яремче) відбулася V Міжнародна науково-практична конференція
«Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем». Метою
вищезазначеного заходу є науковий пошук, узагальнення
та розроблення рекомендацій щодо можливих шляхів
вирішення основних проблем стратегічного управління
розвитком підприємств і територій.
Серед тематичних напрямів конференції:
• розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності в галузевих і регіональних суспільних системах;
• взаємодія та координація у системі «розвиток галузі – розвиток регіону»;
• підвищення конкурентоспроможності регіонів:
проблеми та шляхи вирішення;
• міжнародна співпраця та інтеграція у сфері
управління розвитком суспільних систем та територій;
• фінансові аспекти розвитку галузевих і регіональних проблем;
• стратегія і тактика державного управління та
місцевого самоврядування у контексті євроінтеграції;
• економіко-екологічні орієнтири розвитку галузевих і регіональних суспільних систем;

