Нафтогазова
галузь України

ISSN 2409-7500 (Print)
ISSN 2518-1122 (Online)

№1|2018

Oil&gas

industry of Ukraine
www.naftogaz.com/naftogaz_galuz
www.naftogaz.com/naftogaz_galuz_en
journal@naftogaz.com

техніка

СЕРТИФІКАТ ISO 9001:2015

У рамках співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями Компанія взяла на
себе зобов’язання щодо удосконалення системи
менеджменту з урахуванням вимог міжнародних
стандартів з питань якості, екології, охорони праці, енергозбереження та соціальної відповідальності. На сьогодні зроблено значні кроки у цьому
напрямку.
У своїй діяльності ми керуємось найвищими
стандартами якості, що підтверджено сертифікатом відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, виданим органом з сертифікації
TŰV SŰD Management Service GmbH.

Система менеджменту якості складається з
комплексу принципів, використання яких дозволяє
значно збільшити рівень ефективності управління
та контролю виробничих процесів, а також гарантувати зацікавленим сторонам високий рівень наданих послуг та відповідальність і зниження корупційних ризиків у проектах, що реалізуються.
Сертифікат, дія якого завершується у 2021 р.,
засвідчує, що впроваджена компанією система менеджменту якості повністю відповідає вимогам
стандарту ISO 9001:2015.
2 травня 2018 р. у приміщенні актового залу
Компанії відбулося офіційне вручення Сертифікату.
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Геологія і перспективи
нафтогазоносності воронезької товщі
Вісачківсько-Ромоданівської структури
© Олійник О.П.
Мачуліна С.О.
д-р геол. наук
Куріленко В.С.
Інститут геологічних наук
НАН України
УДК 551.7.022.4:553.98(477)

UA

Розглянуто геологію і виконано палеогеотермічний аналіз воронезької карбонатно-глинистої
товщі в межах Вісачківсько-Ромоданівської структури. Встановлено нафтогенераційну природу цієї товщі та значне її поширення в межах південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини.
Ключові слова: Дніпровсько-Донецька западина, соляні структури, воронезькі (руднянські) відклади, нафтогенераційна товща.

RU

Рассмотрена геология и выполнен палеогеотермический анализ воронежской карбонатно-глинистой толщи в пределах Висачковско-Ромодановской структуры. Установлены нафтогенерационная природа этой толщи и широкое ее распространение в пределах южной
прибортовой зоны Днепровско-Донецкой впадины.
Ключевые слова: Днепровско-Донецкая впадина, соляные структуры, воронежские
(руднянские) отложения, нефтегенерационная толща.

EN

The geology of the Voronesh carbonate-clay thickness within the limits of Visachkovsko-Romodanovska structure is considered and it has been subjected to paleogeothermal analysis. Oil-generation nature of this thickness and it’s widespread distribution within the limits of southern zone of
the Dniprо-Donets depression are set.
Key words: Dniprо-Donets deprеssion, salt structures, Voronezh (rudnyanski) deposits, oil-generation thickness.

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ)
є основним нафтогазоносним регіоном України.
Незважаючи на інтенсивне вивчення ДДЗ, проблема
промислової нафтогазоносності девонських відкладів вважається не зовсім вирішеною і, відповідно,
актуальною. В аспекті перспективності девонських
відкладів ДДЗ на вуглеводні (ВВ) авторами розглянуто геологію і геотермічну еволюцію воронезької карбонатно-глинистої товщі, яка залягає серед соляних
відкладів і має значне поширення в межах південної
прибортової зони ДДЗ. Зроблено припущення, що ця
товща має нафтогенераційні властивості і могла бути
джерелом ВВ.
Аналіз останніх досліджень. Вивчення девонських відкладів у зв’язку із нафтогазоносністю
знайшло своє відображення в роботах Ю.О. Арсірія,
М.Ф. Балуховського, В.К. Гавриша, М.І. Галабуди,
Г.Н. Доленка, О.Ю. Лукіна, Б.П. Кабишева, Л.В. Ку
рилюка, В.Б. Порфір’єва, В.А. Разніцина, М.В. Чир
вінської, О.К. Ципка, В.А. Хоменко та багатьох інших.
Останні дослідження вирішують низку питань
цієї проблеми: надана всебічна характеристика геології та нафтогазоносності середньо- і верхньодевонської серій ДДЗ [1]; розглянуті певні геологічні

і термобаричні умови, за яких доманікоїдні відклади девону можуть набути нафтогазоматеринських
властивостей і мати значний генераційний потенціал, визначення якого використовується під час
оцінки ресурсів ВВ [2]; розглянуті варіанти ймовірної міграції та можливість генерації ВВ у товщах
осадових порід на шляху до місць своєї акумуляції
в різноманітних пастках та визначені критерії розподілу покладів ВВ по розрізу і латералі в умовах
ДДЗ [3]; розглянуті зональні особливості розподілу
покладів ВВ в основній і глибинній зонах нафтогазонакопичення ДДЗ [4]; надано оцінку перспектив
пошуку нетрадиційних ВВ у девонських ущільнених карбонатних і алевро-піщаних утвореннях ДДЗ
та передбачена перспективність на нетрадиційний
газ нижньофранських відкладів, зокрема у межах
Вісачківсько-Миргородської ділянки ДДЗ [5]; розглянуті особливості нафтогазоносності девонських
підсольових і міжсольових відкладів північно-західної частини ДДЗ [6]; досліджено комплекс факторів впливу на формування родовищ нафти і газу та
зональний розподіл ВВ, зокрема у межах РомоданВеликобагачанської зони структур ДДЗ [7].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. У верхній частині соляних відкладів воронезького горизонту в межах
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Вісачківсько-Ромоданівської структури розкрито
потужну карбонатно-глинисту товщу. Розгляд геологічних та промислово-геофізичних даних показав,
що ця товща за літологічним складом і умовами накопичення порід відповідає породам доманікоїдного
типу, що дає змогу зарахувати її до нафтогенеруючої в
зоні поширення. Зазначимо, що у різні періоди дослідження регіону в межах Вісачківсько-Ромоданівської
структури (на схилах, периклиналях) та на суміжних
ділянках були виявлені Кибинцівське і Селюхівське
нафтові та Сагайдацьке нафтогазове родовища [8], а
також передбачені перспективні на ВВ Глибоківська і
Снітінська площі [9].
Ціль статті (постановка завдання) — розглянути прогнозні критерії нафтогенеруючих властивостей воронезької карбонатно-глинистої товщі в
межах Вісачківсько-Ромоданівської структури на
основі геологічних, літогеофізичних, геохімічних,
палеогеотермічних досліджень.
Виклад основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Вісачківсько-Ромоданівську антикліналь у тектонічному відношенні приурочено до окраїни ЛюбенськоБілоцерківського виступу в межах південної прибортової зони в розломо-парі Прип’ятсько-Маницького
крайового розлому ДДЗ. Підняття складене
Вісачківським і Ромоданівським соляними діапірами,
які поєднуються міжкупольною зоною та ускладнені
розривними порушеннями (рис. 1).
У будові структури беруть участь верхньодевонські відклади, представлені товщами: підсольовою
(D3f1ĉhr1, D3f2sm-al, D3f3vr), сольовою (D3f3vr і ev-lv);
міжсольовою (D3fm1zd-el), які із перервою (відсутня
надсольова товща (D3fm2 dn-lb і oz-ch) перекриваються нижньо- (С1t-v-s) і середньокам’яновугільними

(С2b) породами. Кам’яновугільні породи із стратиграфічною перервою поховані під кайнозойськими
утвореннями. На крилах і перикліналях антикліналі
розвинені мезозойські відклади (рис. 2).
У розрізі св. Крем’янківська 402 (міжкупольна
зона) у відкладах соленосної товщі, за аналізом керну
і даними геофізичних досліджень свердловин (ГДС),
розкрито потужну товщу карбонатно-глинистих порід (інт. 3023–3326 м), яка відповідає руднянській
світі, охарактеризованій воронезькою фауною [10].
Вона представлена переважно щільними піритизованими аргілітами зі включеннями прошарків алевролітів, глинистими щільними пісковиками, чорними
мергелями з прошарками бурих і сірих щільних міцних вапняків (до 10 см); місцями вапняки дрібнозернисті тріщинуваті, тріщини заповнені кальцитом або
прозоро-помаранчевою сіллю; трапляється значна
кількість лінз та шматків фюзенізованої рослинної
тканини і піриту, що свідчить про депресійні умови
осадконагромадження, спостерігається запах ВВ.
За даними І.В. Галицького (1970), карбонатно-глиниста товща зіставляється з аналогічною товщею перешарування порід циклу vr3
у св. Колайдинцівська 7, Великобагачанська 7,
Вісачківська 4 і 7, Ромоданівська 482, що свідчить
про її значне поширення в межах південної прибортової зони ДДЗ.
Концентрації Сорг у вапняковистих чорних аргілітах становлять 0,65–1,50%, максимальні значення сягають 2,8–2,95%. Таким породам притаманний
високий ступінь відновлення і бітумінозність. За
Л.М. Габінет [11], найбільш високі концентрації органічної речовини і рухомих бітумоїдів характерні
лише для доманікоїдних карбонатно-глинистих порід воронезького горизонту.

Рис. 1. Схематичні оглядові карти Дніпровсько-Донецької западини та Вісачківсько-Ромоданівської структури
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Рис. 2. Схематичний геологічний розріз через Вісачківсько-Ромоданівську соляну структуру (за св. Вісачківські
224, 3, 4, 2, 15, Крем’янківська 402, Ромоданівська 482, 316 та Кибинцівські 9, 4, 1):
1 — границі стратиграфічних горизонтів (за даними ГДС); 2 — умовні границі стратиграфічних горизонтів; 3 — воронезька доманікоїдна товща; 4 — сіль; 5 — брекчії кепроків; 6 — глибинні розломи; 7 — розриви; 8 — непромислові
прояви ВВ (запах конденсату або бензину, сліди бітуму); 9 — промисловий приплив нафти

Рис. 3. Палеогеотермічний графік занурення воронезької товщі в зони нафтогазогенерації в межах

Вісачківсько-Ромоданівського валу (за даними св. Крем’янківська 402):
1 — границі стратиграфічних горизонтів; 2 — умовна поверхня кристалічного фундаменту; 3 — ізотерми, підстадії,
4 — протокатагенез (ПК); 5 — мезокатагенез (МК); 6 — верхня і нижня границі зони нафтогенерації; 7 — воронезька
доманікоїдна товща; 8 — стратиграфічні неузгодження; 9 — аргіліти; 10 — алевроліти й алеврити; 11 — вапняки;
12 — мергелі; 13 — пісковики; 14 — сіль; 15 — ангідрити; 16 — діабази; 17 — туфи і туфіти; 18 — тріщинуватість;
19 — уламки порід; 20 — пірит, рослинні залишки
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Для оцінки нафтогазоносного потенціалу досліджуваної товщі побудовано схематичний палеогеотермічний графік її занурення (за даними св.
Крем’янківська 402). Для умов ДДЗ температурний
інтервал головної зони нафтогазогенерації (ГЗНГ)
становить від 90 до 190 °С (МК1, МК2 і МК3) [12].
Відповідно до графіка (рис. 3) товща увійшла
в ГЗНГ 330–360 млн років тому, досягнувши максимального прогріву підошви (до 160 °С) у ранньопермський час. Товща залишається в межах зони
генерації і донині. Довготривале перебування в
оптимальних для генерації ВВ умовах, а також ізоляція товщі між воронезькими і євлансько-лівенськими соляними відкладами дають змогу вважати її
високоперспективною.
У кам’яновугільний час підсольові відклади
досягли ГЗНГ (на етапі інтенсивного занурення до
190–225 °С, пізніше — до 130–160 °С), де перебувають і досі. Нині тепловий режим є сприятливим для
генерації ВВ, тому можлива наявність тут покладів
ВВ. Екрануючі властивості соляних товщ збільшують
вірогідність відкриття промислових скупчень ВВ.
Відповідно, глибинний інтервал ГЗНГ у св. Крем’ян
ківська 402 коливається від 1180 до 4120 м.
Можливо припустити декілька варіантів формування родовищ ВВ у межах просторового безпосереднього контакту із досліджуваною товщею,
зокрема: 1) товща могла генерувати ВВ, які по розломах мігрували у вище залягаючі породи-колектори;
2) нафтова речовина формувалась у процесі сполучення глибинного водню і вуглецю підсольових карбонатних товщ, мігруючи у пастки верхніх горизонтів структур; 3) змішана модель, коли формування

родовищ відбувалось у сполученні попередніх двох
варіантів, тобто відбувався глибинний підтік водню
крізь карбонатні товщі у поєднанні з активізацією
міграції ВВ із нафтогенеруючої товщі по тріщинах
розривних порушень.
Воронезьку карбонатно-глинисту товщу за
речовинним складом, будовою літологічного розрізу, умовами формування можливо зіставити із
промислово нафтогазоносною міжсольовою задонсько-єлецькою товщею Прип’ятського прогину.
Перспективи подальших досліджень у вказаному напрямі. Варто спрямувати оціночно-пошукове буріння на одночасне вирішення проблеми
пошуків традиційних пасток та оцінки перспектив
доманікоїдних девонських порід. Необхідно застосувати системний підхід у вивченні цих відкладів,
відбір керна перспективних інтервалів та його всебічне аналітичне вивчення. Це дасть змогу більш
достовірно обґрунтувати та підтвердити викладені
у статті положення.
Висновки.
1. У соляному розрізі Вісачківсько-Ромо
да
нівської структури виділяється потужна воронезька (руднянська) карбонатно-глиниста товща, яка
за літофаціальними даними, геохімічними і палеотермічними показниками, можливо, є нафтогенеруючою. Товща має значне просторове поширення (Вісачки — Ромодан — Велика Багачка — Нові
Санжари) і є джерелом ВВ у вище залягаючі пастки.
2. За результатами палеогеотермічного аналізу
підсольові відклади досліджуваної площі та за її межами можливо вважати перспективними на ВВ.
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Стаття присвячена пульсуючим рухам в’язкої рідини, які супроводжуються хвилями стискування-розрідження і знакозмінними фільтраційними потоками в каналах
фільтрації нафтоносних пластів.
Ключові слова: гармонічна дія, канал, пласт, рідина, частота.

RU

Статья посвящена пульсирующим движениям вязкой жидкости, сопровождающимся волнами сжатия-разрежения и знакопеременными фильтрационными потоками
в каналах фильтрации нефтеносных пластов.
Ключевые слова: гармоническое воздействие, канал, пласт, жидкость, частота.
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The article is devoted to the pulsing movement of viscous fluids accompanied by compression-stretching waves and alternating filtering flows in the filtering channels of the
oil layers.
Key words: channel, frequency, harmonic action, layer, liquid.

УДК 550.34+622.831
Акустична обробка нафтоносних пластів є одним з ефективних методів підвищення нафтовилучення із них [1–10]. При цьому значна частина
досліджень [1, 2, 5–10] у цьому напрямі стосується
впливу пружних коливань на зміну фільтраційних
характеристик середовища продуктивних пластів.
Аналіз приведених літературних джерел також показує, що під час вибору частотного діапазону хвильової обробки нафтоносних пластів недостатньо
уваги приділяється полю швидкостей руху флюїдів,
що значною мірою визначає швидкість просування
їх до вибою свердловин. З метою вибору найбільш
ефективного режиму імпульсного навантаження
у статті викладені результати теоретичних дослід
жень пульсуючого руху в’язкої рідини (флюїду) в
порових каналах нафтогазоносного пласта, який
виникає під дією перепаду тиску, що змінюється за
гармонічним законом.
Нестаціонарний рух в’язкої рідини в циліндричних каналах круглого перерізу описується рівнянням [11]:
υ
t

2

r

υ
2

1 υ
r r

де υ — швидкість руху в’язкої рідини; ν — кінематична в’язкість рідини; ρ — густина рідини; r —
змінний радіус порового каналу.

Acoustic treatment of oil-layers is one of efficient
methods to improve oil recovery therefrom [1–10].
In the same time, a significant part of researches [1, 2,
5–10] of this area relates to the effect of elastic vibrations to substitute filtration characteristics of pay formations. Analysis of the below literature sources also
demonstrates that in selection of frequency band of
oil-layers wave treatment, insufficient attention is paid
to the velocity field of fluid flows, which significantly
defines the velocity of their flow to the bottom hole. In
order to choose the most efficient regime of impulse
loading, the article provides results of theoretical researches of pulsating flows of viscous fluid in pore
channels of oil- and gas-bearing formation, emerging
under the action of differential pressure changed under
harmonic law.
Nonstationary motion of viscous fluid in cylindrical channels of the circular overcut is described by the
following equation [11]

1
f t ,
ρ

(1)

where υ is velocity of flow of the viscous fluid; ν is kinematic fluid viscosity; ρ is fluid density; r is variable
radius of pore channel.
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Проінтегруємо рівняння (1) за граничної умови υ = 0 при r = a (а — радіус порового каналу) і
початкової умови υ = υ0(r) при t = 0 (у разі вісесиметричного руху).
Розглянемо усталений пульсуючий рух, що відповідає гармонічному закону зміни перепаду тиску
p ρl —
в поровому каналі f t ρA cos ωt , де A
перепад тиску на довільно вибраному проміжку порового каналу довжиною l.
Розв’язок рівняння (1), що визначає розподіл
поля швидкостей у поровому каналі радіуса а, має
вигляд [12]:

A
ω

υ r, t

sin ωt

bei a

ω
ν

bei r

ber 2 a

ω
ν

bei 2 a

1

ω
bei a
ν

ω
ber r
ν
ber

2

We should integrate equation (1) with limit condition of υ = 0 where r = a (а — radius of pore channel)
and initial condition of υ = υ0(r) where t = 0 (in case of
axisymmetric flow).
Let us consider the customary pulsating flow, corresponding to the harmonic law of change in differential pressure in pore channel f t ρA cos ωt , where
A
p ρl — differential pressure at the arbitrarily
chosen space interval of the pore channel of length l.
Solution to equation (1) determining the distribution of velocity area in the pore channel of radius а has
the following view [12]:
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Вираз (4) виразимо через одну тригонометричну функцію:
υ r, t
Aω
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ber 2 a
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υ 0 sin ωt

ω
ν
ω
ν

(2)

cos ωt .

Kelvin functions bei, ber , making part of expression (2), are tabularized and calculation of velocity profile
in different time points does not cause any difficulties.
To research velocity field υ(r, t), connection (2) in
the pore channel was reduced to a simpler view. For this
purpose, we introduce the following:
ω
ω
;
ber r
ν
ν

ber a

ber

2

ω
a
ν

ω
.
bei a
ν

(3)

2

Given designations (3), expression (2) will be represented as follows:

k3

k

2

k4

cos ωt .

(4)

Expression (4) will be expressed by one trigonometric function:
θ ,

(5)

where
υ0
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З урахуванням позначень (3) вираз (2) подамо
у вигляді:

υ r, t
Aω

ω
ν

ω
a
ν

Функції Кельвіна bei, ber , що входять у вираз (2), затабульовані, й обчислення епюр швидкостей в різні моменти часу не викликає труднощів.
Для дослідження поля швидкостей υ(r, t) у поровому каналі приведено залежність (2) до більш
простого вигляду. Для цього введемо позначення:
k1 bei a

ber a
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Вираз p 2 + q 2 подамо у вигляді:

1
k4

p2 q2

bei 2 r

Expression p 2 + q 2 will be represented as follows:

k2
ω
ν

bei 2 a

ω
ν

ω
ν

ber 2 r

1
ω
k 2 bei 2 r
2
k
ν

k 2 bei 2 a

ω
ν

ω
ν

(7)

ω
ν

2 k1 k 2 bei 2 a

ber 2 r

ω
ν

bei 2 a

1 2
k
k2

2 k1 k 2

де

k r2 2 k1 k 2 ,

where
k r2

bei 2 r

ω
ν

Таким чином, з урахуванням (7), (8) та позначень (3) поле швидкостей (5) розраховується за такими виразами:
υ r, t
A

ω
.
ν

ber 2 r

(8)

Consequently, given (7), (8) and designations (3),
velocity field (5) is calculated under the following expressions

υ 0 r sin ωt

де

θ

r

,

(9)

where
υ0 r

k2

k r2

k

2 k1
2

k2

; sin θ

r

Із виразу (9) видно, що поле швидкостей визначається коефіцієнтом υ 0 r , який залежить від параметрів

k3
2

k k

2

k4

k r2

2 k1

k2

.

(10)

It is seen from expression (9) that velocity field
is determined by ratio υ 0 r , subject to parametres

. Проведемо дослідження кое-

. We will study ratio with the set radius

фіцієнта υ 0 r за заданого радіуса порового каналу
радіуса а залежно від кругової частоти ω.
Розглянемо найпростіший випадок, коли r = 0
(визначається поле швидкостей на осі порового каналу). Із виразів (9) та (10) отримаємо:

of pore channel а subject to cyclical frequency ω.
We will watch at the simplest case, when r = 0 (velocity field is identified on the pore channel’s axis). Out
of expressions (9) and (10), we get:

0, t
Aω

υ 0 sin ωt

де

θ0 ,

(11)

where

1 k2
υ0

2ber a
k2

ω
ν

bei a
; sin θ 0

Із використанням виразів (11) та (12) проведені
розрахунки зміни коефіцієнта υ 0 і фазового кута θ 0
від частоти гармонічної дії f за різних значень радіуса а порового каналу. Дані розрахунків наведені в
табл. 1.

k2 1 k2

ω
ν

ω
2ber a
ν

.

(12)

By using expressions (11) and (12), calculations are
performed to change ratio υ 0 and phase angle θ 0 from
frequency of harmonic action f with different values of
radius а of pore channel. Settlement data are provided
in Table 1.
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Таблиця 1. Значення коефіцієнтів υ0 та фазового кута θ0 за різних значень частот гармонічної дії f
Table 1. Value of ratios υ0 and phase angle θ0 under different values of frequencies and harmonic action f
f,
a = 2,5·10–4 м/m
a = 12,5·10–4 м/m
a = 2,5·10–5 м/m
a = 1·10–5 м/m
υ0
υ0
υ0
υ0
кут/ angle θ0
кут/ angle θ0
кут/ angle θ0
кут θ0
Гц/Hz
–2
–3
–3
1
1,50·10
1,667·10
1,417·10
1,423
0
0
0
0
10
0,134
1,480
0,139
0,178
2,000·10–3
1,569
0
0
–2
–3
50
1,043
0,658
0,366
1,334
1,50·10
1,556
1·10
0
100
1,226
0,116
0,868
0,856
4,47·10–2
1,106
8·10–3
1,571
200
1,008
‒0,043
1,233
0,265
0,120
1,491
0,02
1,551
390
1,00
2,285·10–3
1,075
‒4,699·10–2
0,327
1,360
0,05
1,530
–5
–2
500
1,00
‒1,94·10
1,010
‒4,480·10
0,458
1,223
0,08
1,528
600
1,00
‒1,053·10–4
0,988
‒1,88·10–2
0,589
1,123
0,110
1,501
830
1,00
0
0,997
2,674·10–3
0,817
0,910
0,160
1,451
1000
‒
‒
‒
‒
1,00
0,734
0,239
1,414
2000
‒
‒
‒
‒
1,233
0,158
0,586
1,128
–2
3000
‒
‒
‒
‒
1,115
‒3,250·10
0,905
0,835
5000
‒
‒
‒
‒
0,984
‒2,382·10–2
1,204
0,392
7000
‒
‒
‒
‒
0,996
3,292·10–3
1,232
0,141
9270
‒
‒
‒
‒
‒
‒
1,160
0
10 000
‒
‒
‒
‒
‒
‒
1,140
‒0,017
15 075
‒
‒
‒
‒
‒
‒
1,000
0,040
За даними табл. 1 на рис. 1 та 2 наведені значення коефіцієнта υ0 за різних частот f.
Криві 3‒5 (рис. 2) побудовані на основі даних
розрахунків, наведених у табл. 2 з урахуванням виразів (10).
Із рис. 1 та 2 видно, що радіус а порового каналу
суттєво впливає на величину коефіцієнта υ0 залежно від частоти f. Для порових каналів радіуса 2,5·10–4
м оптимальною (з метою досягнення найбільш
υ0

υ0

Рис. 1. Залежності коефіцієнта υ0 від
частоти f:
Fig. 1. Dependencies of ratio υ0 on frequency f:
1 — a = 2,5·10–4 м/m; 2 — a = 12,5·10–5 м/m

10 |

According to tables 1, figure 1 and 2 provide the
above values of ratio under different frequencies f.
Curves 3‒5 (Fig. 2) are based on calculation data
provided in Table 2 by taking into account expressions (10).
It could be seen from Figures 1 and 2 that radius а of the pore channel significantly affects the value of ratio υ0 subject to frequency f. For pore channels
of radius m, wave processing is optimum (in order

| №1 | 2018

Рис. 2. Залежності коефіцієнта υ0(r) від частоти f за різних від-

станей від осі порового каналу:
Fig. 2. Dependencies of ratio υ0(r) on frequency f under different
distances from the pore channel axis:
1 — r = 0 м/m, a = 2,5·10–4 м/m; 2 — r = 0 м/m, a = 1·10–5 м/m; 3 — r
= 0,25·10–5 м/m, a = 1·10–5 м/m; 4 — r = 0,5·10–5 м/m, a = 1,5·10–5 м/m;
5 — r = 0,75·10–5 м/m, a = 1·10–5 м/m

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ
Таблиця 2. Значення коефіцієнтів υ0(r) та фазового кута θr за різних частот гармонічної дії f та відстаней від осі
порового каналу (a = 1·10–5 м)

Table 2. Value of ratios υ0(r) and phase angle θr under different frequencies of harmonic action f and distances from the pore
channel axis (a = 1·10–5 m)

f, Гц/Hz
1
10
100
500
1000
2000
3000
4350
5000
7000
9270
10 000
15 075

r1 = 0,25a
υ0(r1)
1·10–7
1·10–6
6,93·10–3
7,255·10–2
0,219
0,551
0,853
1,080
1,137
1,130
1,141
1,142
1,032

θr1
0
0
1,571
1,528
1,420
1,138
0,853
0,538
0,411
0,285
6,312·10–2
3,242·10–2
‒3,23·10–2

r2 = 0,5a
υ0(r2)
1·10–7
1·10–6
5,657·10–3
5,735·10–2
0,179
0,442
0,699
0,900
0,946
1,043
1,089
1,079
1,093

високих значень υ0) є хвильова обробка в діапазоні
частот 50–200 Гц; радіуса 12,5·10–5 м — 125–400 Гц
(рис. 1); радіуса 2,5·10–5 м — 1000–4500 Гц; радіуса
1,0·10–5 м — 3500–10 000 Гц (рис. 2).

θr2
0
0
1,571
1,560
1,436
0,819
0,894
0,619
0,512
0,337
0,216
0,199
5,476·10–2

r3 = 0,75a
υ0(r3)
1·10–7
1·10–6
1,414·10–3
4,011·10–2
0,118
0,257
0,414
0,550
0,615
0,704
0,790
0,781
0,947

θr3
0
0
0,707
0,999
0,994
0,844
0,998
0,757
0,625
0,576
0,474
0,476
0,322

to reach the highest values υ0) in frequency band of
50 200 Hz; radius 12,5·10–5 m — 125–400 Hz (Fig. 1);
radius 2,5·10–5 m — 1000–4500 Hz; radius 1,0·10–5m —
3500–10 000 Hz (Fig. 2).

а)

б)

в)

г)

υ r, t
за різних частот f для відстаней r1, r2, r3 від осі порового каналу
Aω
υ r, t
Figure 3. Dynamics of changes of nondimentional ratios
under different frequencies f for distances r1, r2, r3 from the
Aω
pore channel axis.

Рис. 3. Динаміка зміни безрозмірних коефіцієнтів
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Щоб мати уявлення про характер зміни поля
швидкостей по перерізу порового каналу з часом,
на рис. 3 наведені розраховані за виразами (10) та
(11) епюри динаміки поля швидкостей по перерізу
порового каналу радіуса а = 2,5·10–4 м для частот f
= 100 Гц (рис. 3, а), f = 200 Гц (рис. 3, б), f = 2000 Гц
(рис. 3, в), f = 4350 Гц (рис. 3, г).
Із приведених епюр видно, що за гармонічної
дії в перерізі порового каналу виникають обернені
пульсуючі течії. Спостерігаються також підвищені
швидкості в пристінних областях порового каналу
порівняно з областю поблизу осі каналу.
Висновки. За гармонічної дії на поровий канал швидкість руху в’язкої рідини в каналі досягає
найбільших значень у певному діапазоні частот
залежно від радіуса порового каналу. Пульсуючий
рух в’язкої рідини в порових каналах супроводжується хвилями стискування-розрідження і знакозмінними фільтраційними потоками, що може бути
використано під час розроблення перспективних
методів підвищення просування в’язкої рідини до
вибою свердловини.

In order to have an idea on nature of change of
velocity field under overcut of pore channel with time,
Figure 3 demonstrates dynamic curves of velocity fields
under overcut of radius channel а = 2,5·10–4 m for frequencies f = 100 Hz (Fig. 3, а), f = 200 Hz (Fig. 3, б),
f = 2000 Hz (Fig. 3, в), f = 4350 Hz (Fig. 3, г).
It is seen from the above that in case of harmonic
action in the overcut of pore channel, reversible pulsating flows occur. In addition, raise velocities in near-wall
areas of pore channel as compared to the area in the vicinity of the channel axis.
Conclusions. Subject to harmonic action on pore
channel, the velocity of flow of viscous fluid within
the channel reaches the highest values in the specific frequency band subject to the pore channel radius.
Pulsating flow of viscous fluid in pore channels is accompanied by compression-stretching waves and alternating filtering flows, which can be used in developing
prospective methods of increase in advance of viscous
fluid to the bottom hole.
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Специфіка буріння свердловин
великого діаметра з використанням
двох породоруйнівних інструментів
© Воєвідко І.В.
д-р техн. наук
Олексюк М.П.
Токарук В.В
ІФНТУНГ

UA

У статті проведено аналіз основних факторів, що мають вплив на формування ексцентричного зміщення розширювача відносно пілотного стовбура свердловини. Описано основні випадки утворення ексцентриситету виходячи з різниці між напрямком і величиною відхиляючих сил на породоруйнівних елементах. Визначено залежність інтенсивності викривлення
свердловини від напрямку і величини ексцентриситету й отримано математичні залежності
для розрахунку значень бокових зміщень долота і розширювача. Наведено опис приладу для
контролю величини ексцентриситету і зенітного кута в процесі буріння свердловин.
Ключові слова: два породоруйнівні інструменти, розширювач, пілотний стовбур, ексцентриситет, боковий дрейф, інтенсивність викривлення, ультразвукові датчики, гіроскоп.

RU

В статье проведен анализ основных факторов, которые имеют влияние на формирование эксцентрического смещения расширителя относительно пилотного ствола скважины. Описаны
основные случаи образования эксцентриситета с точки зрения разницы между направлением
и величиной отклоняющих сил на породоразрушающих элементах. Определена зависимость
интенсивности искривления скважины от направления и величины эксцентриситета и получены математические зависимости для расчета значений боковых смещений долота и расширителя. Приведено описание прибора для контроля величины эксцентриситета и зенитного угла
в процессе бурения скважин.
Ключевые слова: породоразрушающие инструменты, расширитель, пилотный ствол, эксцентриситет, боковой дрейф, интенсивность искривления, ультразвуковые датчики, гидроскоп.

EN

The article analyzes the main factors that have an effect to the formation of eccentric displacement
of the hole opener relative to the pilot bore. The main cases formation of eccentricity are described
in terms of the difference between the direction and value of the lateral forces on the rock cutting
elements. Obtained the dependence of the curving intensity on the direction and value of eccentricity and the mathematical dependences for calculating the values of lateral displacements of bit and
hole opener. Shown design of instrument for controlling the value of eccentricity and inclination
angle in drilling.
Key words: two rock cutting elements, hole opener, pilot bore, eccentricity, lateral drift, curving intensity,
ultrasonic sensors, gyroscope.

УДК 622.243.25

Значний обсяг буріння глибоких свердловин
припадає на спорудження стовбурів великого діа
метра. Використання на цьому етапі компоновок
низу бурильної колони з двома породоруйнівними
елементами дає змогу значно підвищити ефективність режиму буріння і, відповідно, зменшити час та
знизити витрати на спорудження свердловини [1].
Раніше було проведено дослідження процесу
буріння з використанням компоновок із долотом і
розширювачем (РШ), у результаті чого вдалося визначити, що буріння з одночасним розширенням
пілотної ділянки стовбура свердловини в похило
залягаючих, анізотропних породах відбувається
ексцентрично [2]. Це явище було підтверджено експериментально, проте не було виведено математичні залежності, що характеризують залежність величини ексцентриситету від технічних і геологічних
факторів.

Метою цієї статті є дослідження процесу виникнення і формування ексцентриситету в процесі
буріння свердловин великого діаметра, аналіз його
впливу на викривлення стовбура свердловини, а також отримання математичних залежностей, використання яких дасть змогу прогнозувати зміну ексцентриситету в часі.
Явище утворення ексцентричного зміщення
виникає за рахунок різниці між відхиляючими силами на долоті і розширювачі та різного їхнього типорозміру, в результаті інтенсивність бокового дрейфу
кожного з цих породоруйнівних елементів буде різна,
що і сприятиме утворенню ексцентричного зміщення ε пілотного стовбура відносно основного (рис. 1).
На рис. 1 зображено схеми формування ексцентриситету під час буріння свердловин великого діаметра за допомогою КНБК із двома породоруйнівними інструментами.
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а)

б)

в)

Рис. 1. Схеми формування ексцентричного зміщення під час буріння КНБК із двома породоруйнівними інстру-

ментами:
а — формування ексцентриситету в напрямку падіння пластів; б — зрівноваження бокових зміщень долота і РШ; в —
формування ексцентриситету в напрямку підняття пластів

На цій схемі зображено розподіл технічних,
геологічних і результуючих відхиляючих сил, що
виникають на долоті і РШ у процесі буріння, відображено основні випадки формування ексцентричного зміщення розширювача відносно пілотного
стовбура і нанесено лінії, що зображають напрям
пластів гірської породи. На рис. 1, а зображено випадок формування ексцентриситету за напрямком
падіння пластів, тобто коли бокове зміщення долота перевищує відповідну величину на РШ або результуюча відхиляюча сила на долоті спрямована
за підняттям пластів, а аналогічна сила на РШ має
протилежний напрямок. Рис. 1, б відображає процес
буріння без ексцентриситету, тобто за рівномірного
бокового дрейфу обох породоруйнівних елементів,
що в основному має місце під час буріння ізотропних гірських порід або під час буріння анізотропних
порід зі стабілізацією певної ділянки стовбура. На
рис. 1, в зображено випадок утворення ексцентричного зміщення у напрямку підняття пластів, що є
можливим за інтенсивнішого дрейфу РШ порівняно з долотом, або результуюча відхиляюча сила на
розширювачі спрямована в напрямку природного
азимута викривлення, а відповідна сила на долоті
має протилежний напрям.
Для того щоб мати більш повне уявлення
про процес формування ексцентриситету під час
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буріння свердловин із використанням долота і розширювача, необхідно визначити закономірності
утворення і формування бокових зміщень на породоруйнівних елементах. Оскільки основний вплив
на величину бокового зміщення має значення результуючої відхиляючої сили на долоті чи розширювачі, а напрям залежить, відповідно, від напрямку цієї сили, то можна дійти висновку, що навіть у
разі дрейфу породоруйнівних елементів в один бік
напрям формування ексцентриситету може бути
різний залежно від співвідношення інтенсивності
бокового зміщення долота і розширювача.
Напрям ексцентриситету в процесі буріння
свердловин має вагомий вплив на значення інтенсивності викривлення стовбура і може як підсилювати вплив анізотропії геологічної структури
на викривлення свердловини у разі формування
ексцентриситету в протилежному до неї напрямку, так і нівелювати вплив геологічних факторів
під час збільшення ексцентриситету в напрямку
підняття пластів. Врахування цього явища під час
спорудження свердловини розширює можливості
використання ступінчастих компоновок і дає змогу проводити стовбур свердловини, виходячи з поставленого у проекті завдання.
Для прогнозування інтенсивності бокового
зміщення породоруйнівного інструменту на основі
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формул [3] було виведено рівняння для визначення
величини бокового зміщення h за один оберт породоруйнівного інструменту:

h=

V 0,5 ⋅ d З ⋅ L Д .Т . ⋅ і ЗШ ⋅ іШ ⋅ FP . B. ⋅ K П ⋅ nШ
=
, (1)
S
R ⋅ hК . П .

де dЗ, LД.Т. — діаметр зубка та довжина траєкторії
його руху; іЗШ, іШ — кількість зубців на периферійному вінці шарошки і кількість шарошок на породоруйнівному елементі; FР.В. — результуюча відхиляюча сила; КП — кутовий коефіцієнт, обернено
пропорційний твердості породи за штампом; пШ —
кількість обертів шарошок за один оберт породоруйнівного інструменту; R — радіус породоруйнівного інструменту; hК.П. — висота опорної поверхні.
Оскільки величина бокового зміщення прямо
пропорційно залежить від кількості обертів, які
здійснить породоруйнівний інструмент, то можна
проводити розрахунок бокового зміщення з поглибленням свердловини, враховуючи механічну
швидкість буріння. Також значний вплив на інтенсивність дрейфу має твердість гірських порід, тобто
під час збільшення значення твердості величина бокового зміщення зменшується.
Величина ексцентриситету визначається за такою залежністю:
ε = hP(n) – hД(n),
(2)
де hP(n), hД(n) — відповідно бокове зміщення на долоті і розширювачі за певної кількості обертів породоруйнівних елементів.
На рис. 2 наведено графіки, що відображають
зміну бокових зміщень долота і розширювача, визначених за допомогою формули 1, а також ексцентриситету як результуючої величини.

Рис. 2. Графіки зміни бокових зміщень на долоті hР та
розширювачі hД і ексцентриситету ε з поглибленням

Аналізуючи ці графіки, можна дійти висновку, що на початковому етапі буріння формування
ексцентриситету відбувається у протилежному напрямку до азимуту викривлення свердловини, що
можна пояснити інтенсивним дрейфом долота в
напрямку азимуту і дрейфом РШ у протилежному
напрямку (інтервал 0–100 м). Після досягнення глибини 100 м відбувається зміна напрямку бокового
зміщення розширювача за рахунок досягнення мінімальної технічної складової відхиляючої сили.
Подальше поглиблення відбувається зі збільшенням величини бокового дрейфу обох породоруйнівних інструментів в одному напрямку, а після досягнення однакового значення бокового зміщення
долота і РШ напрям ексцентриситету змінює свою
орієнтацію в напрямку азимута викривлення.
Під час проведення розрахунку максимальне
значення величини ексцентриситету визначалося
за наступною формулою:
D − DОБТ
ε max = Д
2
,
де DОБТ — діаметр ОБТ над долотом, м.
Використовуючи результати описаних вище
досліджень, авторами було здійснено розрахунок
КНБК з двома породоруйнівними інструментами
і двома опорно-центрувальними елементами, які
можна використовувати для буріння умовно вертикальних свердловин [4].
У процесі буріння свердловини твердість, анізотропія гірських порід та кут падіння пластів, що
складають її розріз, не завжди збігаються з даними
геофізичних досліджень, які були проведені раніше
на сусідніх свердловинах. Значення реальних діаметрів стовбурів будуть дещо більші, ніж діаметри
породоруйнівних інструментів, а розподіл навантаження між долотом і РШ може відрізнятися від
розрахункових значень. Ця невідповідність викликатиме розходження фактичної величини ексцентриситету з розрахунковою, і в результаті стовбур
свердловини буде проведено з інтенсивністю викривлення, яка відрізнятиметься від проектної.
Потрібно здійснювати контроль ексцентричного
зміщення і зенітного кута свердловини у процесі
спорудження стовбура для визначення відхилення
цих величин від їхніх проектних значень, для внесення відвідних змін у технічні характеристики
КНБК. Такі заміри можна проводити за допомогою
спуску свинцевої печатки на колоні бурильних труб
для визначення величини ексцентриситету і шляхом виконання геофізичних робіт із використанням інклінометра для визначення зенітного кута
свердловини. Проведення цих допоміжних робіт
приводитиме до зростання тривалості спорудження свердловини.
№1 | 2018 |
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Рис. 3. Схема приладу для вимірювання ексцентричного зміщення розширювача

Доцільним є використання приладу, який дасть
можливість здійснювати вимірювання цих параметрів у процесі буріння свердловини, без необхідності проведення додаткових спуско-підіймальних
операцій.
Для вирішення поставленого завдання розроблено прилад у вигляді перехідника, який може
бути включений до ступінчастої КНБК безпосередньо під розширювачем і дає змогу визначити
величину ексцентричного зміщення РШ відносно
пілотного стовбура та зенітний кут свердловини у
площині формування ексцентриситету.
На рис. 3 зображено прилад, за допомогою якого можна проводити заміри описаних вище величин.
Прилад складається з корпусу 1, який має приєднувальні різьби на кінцях для з’єднання його з розширювачем і ОБТ. У корпус на одному рівні вмонтовано
чотири датчики відстані 2 для заміру ексцентричного
зміщення. Також у корпусі розміщено керуючу плату
3, до якої під’єднано ультразвукові датчики відстані і

гіроскоп 4 для вимірювання зенітного кута. Для автономного живлення всіх елементів використовується
акумуляторний блок 5. Для сервісного обслуговування компонентів і можливості отримання доступу до
плати керування для зчитування даних після підйому
перехідника на поверхню встановлено знімну гільзу 6
із герметизувальними різьбами.
Корпус являє собою перехідник із муфтовою
і ніпельною різьбами для приєднання до КНБК.
Усередині корпусу запроектовано кільцеве поглиблення для встановлення електронних компонентів.
Також у корпусі розміщено 4 отвори для монтажу
датчиків відстані, осі яких є перпендикулярними
між собою і знаходяться в одній площині. Для попередження потрапляння всередину приладу бурового розчину із внутрішнього боку передбачено
встановлення гільзи з різьбами на кінцях і ущільнюючими кільцями.
Прилад працює таким чином. Після зупинки
обертання колони керуюча плата отримує сигнал
для початку проведення замірів. Відбувається вимірювання відстані від ультразвукових датчиків до
стінки свердловини і зняття величини просторового
кута з гіроскопа. Для визначення напрямку, в якому
здійснюється набір ексцентриситету, рекомендується проводити серію замірів за зміни положення бурильної колони у свердловині, що дасть змогу уточнити положення гіроскопічного датчика відносно
датчиків відстані в пілотному стовбурі свердловини. Всі значення записуються в енергонезалежну
пам’ять і можуть бути зчитані після підйому.
Таким чином, за допомогою прогнозування
напрямку і величини ексцентричного зміщення
розширювача під час буріння свердловин із двома
породоруйнівними інструментами можна здійснювати керування профілем стовбура свердловини, а
використання описаного вище приладу дає можливість підвищити точність проведення стовбурів
великого діаметра.
У перспективі планується промислова апробація КНБК для буріння свердловин великого діаметра для різних задач спрямованого буріння.
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UA

Розглянуто математичне моделювання динамічних процесів, що виникають у бурильній
колоні під час поглиблення вибою у глибоких свердловинах. Показано, що у процесі поглиблення вибою поздовжні коливання співрозмірні за своєю інтенсивністю із крутними.
Отримані граничні умови для математичних моделей колони із застосуванням у компоновці амортизатора або гвинтового підсилювача.
Ключові слова: глибокі свердловини, бурильна колона, амортизатор, гвинтовий підсилювач, динамічні процеси, математичне моделювання

RU

Рассмотрено математическое моделирование динамических процессов, возникающих в
бурильной колонне при углублении забоя в глубоких скважинах. Показано, что в процессе углубления забоя продольные колебания соизмеримы по своей интенсивности с крутящими. Получены граничные условия для математических моделей колонны с применением в компоновке амортизатора или винтового усилителя.
Ключевые слова: глубокие скважины, бурильная колонна, амортизатор, винтовой усилитель, динамические процессы, математическое моделирование

УДК 622.24.053

EN

The mathematical modeling of dynamic processes occurring in the drill string at the bottom
recesses in deep wells. It is shown that in the process of deepening the bottom longitudinal
oscillations are comparable in intensity to the torque. We obtain boundary conditions for the
mathematical models of the column with the use of the shock absorber in the arrangement or
screw amplifier.
Key words: deep wells, drill string, shock absorber, screw amplifier, dynamic processes, mathematic
modeling

Згідно із сучасними уявленнями про вивчення конструкцій бурильних колон за різних способів буріння підсумовуємо, що здебільшого їх
конструкції мають вигляд одного або сукупності
пружних стрижнів, з’єднаних поміж собою і з долотом нелінійними і дисипативними зв’язками [1‒3].
Навантаження, що діють на бурильну колону в процесі поглиблення вибою, приводять до її коливань,
котрі передаються талевій системі, вишці і через
долото — вибою. Загалом коливання можуть бути
поздовжніми, крутними, згинальними (поздовжньо-згинальними) і параметричними. Під час дослідження коливних процесів важливим є врахування
нелінійних характеристик розбурюваних порід.
Уявлення про бурильну колону як детерміновану систему є ідеалізацією. У процесі поглиблення вибою її довжина змінюється, що приводить до
зміни характеру коливних процесів. Але відомо,
що випадкові коливання під час взаємодії долота з
породою вибою можуть виникати в системах із детермінованими параметрами та під час детермінованого збурення. Тому необхідним стає врахування

випадкової зміни властивостей породи на вибої як
зміни робочого середовища для породоруйнівного
інструменту (вимушуючої сили) [4].
Під час проектування компоновок для буріння
з вибійними двигунами, які характеризуються різними механічними характеристиками, необхідне їх
сумарне врахування поряд із врахуванням кінематичного збурення від долота.
З позиції сучасних уявлень особливо важливим є врахування взаємодії долота з породою
вибою і параметрами буріння (враховуючи і механічну характеристику вибійного двигуна), зі стохастичними властивостями породи.
Таким чином, у самому загальному випадку
коливна система «бурильна колона — двигун —
порода вибою» описується складною системою
нелінійних рівнянь, які вбирають у себе нелінійні функції. Коефіцієнти і праві частини рівнянь
виражаються у вигляді не тільки періодичних,
але і випадкових функцій. Вимушуюча сила задається як у явному, так і в неявному вигляді. Під
час розв’язання системи диференційних рівянь
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необхідно використовувати методи математичного моделювання. Задачі про поздовжні та крутні коливання стрижнів з погляду математичного
формулювання є ідентичними й описуються ідентичними за структурою диференційними рівняннями [2, 3].
Явище поздовжніх коливань бурильної колони як гнучкої стрижневої системи можна розглядати як звичайний змінний стиск, до елементів якого
прикладено сили інерції —

, де m1 — погонна

маса труби, u — вертикальне переміщення долота.
Узагальнивши та використовуючи варіаційні
методи механіки, залежності для статичного стиску
і розтягу можна застосувати до поздовжних коливань [5]. Таким чином, диференційне рівняння поздовжніх коливань має вигляд:
.

(1)

Усі компоненти поздовжніх коливань залежать від двох змінних та інтерпретуються вже не у
вигляді плоских кривих, а у вигляді криволінійних
поверхонь. Задача про крутні коливання призматичного стрижня, яким моделюється бурильна колона, ідентична і застосовується до диференційного рівняння:
,

інтенсивність яких впливає на руйнування вибою
та підвищення механічної швидкості буріння. Для
підвищення і регулювання осьового навантаження
на долото застосовано гвинтові регулятори, які можуть працювати і як підсилювачі осьового навантаження на долото, і як амортизатори бурильної
колони (рис. 2).
Якщо бурильна колона чи вал вибійного двигуна з’єднується через перевідник 16, а приєднання
наддолотного комплекту 17, 18 виконується через
перевідник 2, то пристрій працює як амортизатор.
Теорія крутних коливань бурильної колони
розроблена меншою мірою, ніж теорія поздовжніх
коливань. Низку досліджень було виконано в роботах [2, 3, 6] та інших пов’язаних зі впливом мікропрофілю вибою як збудника коливного процесу
елементів бурильної колони.
Зауважимо, що навіть за приводу долота з
жорсткою характеристикою (ротор, електробур,
гвинтовий двигун) обертання долота має нерівномірний характер. Це зумовлено насамперед змінними вертикальними та горизонтальними реакціями вибою, які виникають у результаті нерівностей
вибою і взаємодії зубців шарошок з останнім.

(2)

де M — інтенсивність зовнішнього крутного моменту; Jd — (долото-вибій); Jd — крутний момент інерції
поперечного перетину;

— момент інерції оди-

ниці труби; γ — вага одиниці довжини труби.
Залежність між поздовжніми і крутними коливаннями бурильної колони буде визначатися динамічною взаємодією долота з вибоєм свердловини
та за допомогою граничних умов.
Вибоїстість вибою, яка виникає у процесі поглибленя свердловини, а також перекочування зубчастих поверхонь шарошок по вибою свердловини
викликають одночасне збурення як поздовжніх,
так і крутних коливань. Однак енергія крутних коливань бурильної колони може бути використана
за допомогою застосування коригуючих пристроїв
(гвинтових підсилювачів) для регулювання осьового навантаження на долото, ступеня рівномірності
обертання долота, зміни моменту опору, а також
для впливу цих факторів на інтенсивність руйнування породи.
Необхідно відзначити, що у процесі проводки свердловини поздовжні коливання співмірні за
своєю інтенсивністю із крутними.
Однак крутні коливання бурильної колони зацікавлюють своїм зв’язком із поздовжніми,
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Рис. 1. Загальний вигляд підсилювача осьового на-

вантаження долота та його розрахункова схема для
аналізу роботи конструкції ГПОН:
1 — бурильна колона (БК); 2 — перевідник; 3 — гвинт;
4 — сальникова гайка; 5 — гайка; 6 — сальник; 7 — корпус; 8 — шайба; 9 — ствол; 10 — оболонка; 11 — наповнювач; 12 — поршень; 13 — підшипник; 14 — шайба;
15 — сальник; 16 — перевідник; 17 — калібратор лопатевий спіральний (КЛС); 18 — долото

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
Віброграми, записані безпосередньо на бурових під час буріння шарошковими долотами, засвідчують, що за час одного оберту ротора може
бути від одного до трьох і більше поздовжніх збурень, що зумовлено пружністю колони та її коливними процесами.
У всіх випадках поруч із подовжніми виникають крутні коливання.
Розглянемо якісну картину виникнення крутних коливань, враховуючи, що крутні коливання
бурильної колони збурюються за рахунок взаємодії
долота з вибоєм. З іншого боку, крутні коливання
викликаються змінним моментом приводу, який
підводиться до долота та складається з моменту на
приводі привідного валу двигуна (включаючи ротор) і змінного складника, що зумовлений крутними коливаннями мас колони під дією пружних сил.
Взаємодія долота з вибоєм під дією осьового
навантаження та моментів, пов’язаних між собою,
викликає взаємопов’язані коливання.
Відповідно, жорсткість пари «долото — вибій» буде визначатися їхніми фізико-механічними
властивостями. Таким чином, основним джерелом
пружних відновлюючих сил (моментів) є компоновка бурильної колони, яка описується диференційними рівняннями (1) і (2) як стрижнева система з розподіленими параметрами. Така динамічна
схема може бути апроксимована одним стрижнем
або ланцюговою системою пружних стрижнів [7].
Під час розгляду динамічної схеми у вигляді складної стрижневої системи коливання будуть описуватися системою диференційних рівнянь, які
повязані між собою кінематичними і силовими
умовами з’єднань.
На рис. 1 наведена динамічна схема бурильної
колони, яка подана у вигляді стрижня та зосередженої маси, що моделює приведену масу обважнених бурильних труб (ОБТ). При цьому необхідно відзначити, що у подальшому розглянемо два
варіанти схеми бурильної колони: без підсилювача
осьового навантажувача (ГАПОН) та вплив його
на динамічний стан бурильної колони у разі його
застосування у компоновці над долотом.
Для вирішення питань щодо визначення взаємозв’язку динамічного стану бурильної колони
та поглиблення вибою у разі застосування вказаних коригуючих пристроїв розглянемо такі задачі.
Нехай збурений стан бурильної колони визначається поздовжніми і крутними коливаннями, які
виникають під час взаємодії долота з вибоєм.
Тоді, моделюючи колону у вигляді пружного стрижня з розподіленими параметрами і визначеними граничними умовами (див. рис. 2), де
C0 — жорсткість талевої системи, яка змінюється у

процесі буріння; H– глибина свердловини; l — довжина сталевих бурильних труб (СБТ); L — довжина ОБТ; M — приведена маса ОБТ, яка дорівнює
M=ρLFОБТ; ρ — густина матеріалу; FОБТ — площа поперечного перерізу ОБТ; J — момент інерції ОБТ;
E — модуль Юнга; F — площа поперечного перетину труб; Cn, Ck — відповідно поздовжня і крутна жорсткість амортизатора; G, Jp — модуль Юнга
другого роду і момент інерції колони відповідно;
Cn, Ck — поздовжні та крутні коливання бурильної
колони; u1(x,t),φ1(x,t) — поздовжні і крутильні переміщення СБТ; u2(x,t),φ2(x,t) — поздовжні і крутильні переміщення ОБТ; u(t),φ(t) — поздовжні і
крутильні переміщення долота. Позначимо

.

Ця моделююча схема є спрощеною. ОБТ прийнято
як зосереджена маса, а підамортизаторною масою
знехтувано у зв’язку з її малою величиною порівняно з масою ОБТ. Таке спрощення повністю допустиме і дає можливість значно спростити застосований математичний апарат.
Граничні умови для рівняння (1) без застосування гвинтового підсилювача з наявністю в компоновці амортизатора запишуться:
;

(3)

;

(4)
;
;

(5)
.

(6)

Граничні умови для рівняння (2) без підсилювача запишуться:
;
(7)
;
;

(8)
;

(9)
.

(10)

З’ясовуємо, як зміняться початкові умови у
разі застосування гвинтового підсилювача (гвинт
з’єднаний з приводним валом через пружний елемент із ОБТ або валом вибійного двигуна).
Номінальне зусилля гвинтового підсилювача отримується під час деформації долотом породи вибою із заданими фізико-механічними
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(розрахунковими) характеристиками та розрахунковою величиною роботи деформації. Це показує
аналіз затрат енергії. Кінетична енергія робочих
частин бурильної колони та приводу під час деформації породи вибою шарошковим долотом витрачається на тертя АТ, пружну деформацію деталей
бурильної колони і долота Aпр, корисну роботу деформації вибою Авиб, а також енергію запобіжного
пристрою гвинтового підсилювача Aзап:
,
(11)
де одинична функція під час роботи без запобіжника і коли зусилля деформації вибою менше від
зусилля попереднього налаштування (затяжки) запобіжника σ=0, в інших випадках — σ=1 [3].
Робота тертя і пружної деформації запишеться:
;
(12)
,

(13)

де ηМ — механічний к.к.д. під час деформації; δ —
сумарна дольова пружна деформація колони породи; C — дольова жорсткість системи «бурильна
колона — долото».
Розв’язуючи разом (11), (12) та (13), отримаємо:
,

(14)

звідки видно, що Aвиб залежить від зусилля та жорсткості.
Зусилля, яке розвиває долото під час роботи
гвинтового підсилювача, буде:
.
(15)
Статичне навантаження на долото приводить
до виникнення додаткового моменту:
,

(16)

де Gст — статичне навантаженя на долото; hгв —
крок гвинта.
Від жорсткості низу бурильної колони та коригуючого механізму залежать витрата енергії на
пружну деформацію деталей бурильної колони і
долота, початкова швидкість відбиття пружних
хвиль від неоднорідностей у колоні труб та час
контакту озброєння долота з вибоєм. Із підвищенням жорсткості низу бурильної колони зменшується частка ефективної енергії, яка витрачається на
пружну деформацію деталей бурильної колони, але
збільшується металоємність конструкції.
Вплив двох параметрів силової дії на долото
можна розглядати як суму двох варіантів привода
на гвинт: осьового зусилля та крутного моменту від
привода [7]:
,
(17)
де

; hгв — крок гвинта; φ — кут повороту

привідного вала.
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Зусилля, прикладене до гвинта, створює крутний момент
,
(18)
де α — кут підйому різьби; ρ — кут тертя в різьбі.
Замінюючи у (17)

та значення P1 з (18),

отримаємо:
.

(19)

Для того щоб робота руйнування породи вибою не залежала від зміни осьового навантаження
та крутного моменту на долоті, необхідно, щоб
.
Замінюючи

(20)

, отримаємо:
.

(21)

Для одержання однакової корисної роботи
крутний момент, який виникає від дії осьової сили,
має бути у рази більшим, ніж приводний крутний
момент, який діє на гвинтову пару.
Для коригування граничних умов під час застосування гвинтового підсилювача введемо поняття передавального відношення гвинтової передачі, виходячи з положення, що під час повороту
гвинта приводним валом на кут φ корпус пристрою
разом із гайкою поступально переміститься разом
із долотом на величину [8, 9]:
,
(22)
де z — число заходів.
Зважаючи на те, що гайка нерухома під час
обертання гвинта, будь-яка його точка, окрім як за
обертового руху, здійснює поступальний поздовжній рух. Після диференціювання (22) та низки перетворень можна записати вираз для передавального
відношення гвинтової передачі:
,
(23)
де d2 — середній діаметр різьби.
Враховуючи (23), гранічні умови (9) та (10) запишуться:
;

.

(24)

(25)

Граничні умови (5) і (6) з урахуванням (15) і
(18) запишуться
;

(26)
. (27)

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
Особливість деформації вибою під час застосування гвинтових підсилювачів типу ГПОН є зумовленою властивостями їхнього робочого механізму
(гвинтової пари).
Застосування гвинтових підсилювачів із несамогальмівним гвинтовим механізмом дає можливість
накопичувати великий запас кінетичної енергії обертового руху бурильної колони (приводного вала) та
повністю використовувати її на руйнування вибою.
Деформуюче зусилля, яке може створити долото
під час руйнування вибою під дією динаміки бурильної колони, залежить від запасу кінетичної енергії її
робочих частин, від переміщення долота та пружної
деформації її частин, зокрема і коректуючі пристрої
(амортизатори, гвинтові підсилювачі).
Висновки.
1. У процесі поглиблення вибою поздовжні
коливання співрозмірні за своєю інтенсивністю із
крутними.
2. Залежність між поздовжніми і крутними коливаннями буде визначатися динамічною взаємодією долота з вибоєм свердловини та за допомогою
граничних умов.
3. Від жорсткості конструкції бурильної колони залежать витрата енергії на пружну деформацію
елементів колони і долота та час контакту озброєння долота з породою (зокрема, і швидкість обертання долота).
4. Вплив двох параметрів силової дії на долото
розглядаємо як суму двох варіантів приводу гвинта,
осьового зусилля та крутного моменту від приводного вала.

Рис. 2. Розрахункова схема бурильної колони з гвинтовим підсилювачем

5. Отримані граничні умови для математичних моделей колони із застосуванням у компоновці
амортизатора або гвинтового підсилювача.
6. Гвинтовий несамогальмівний механізм створює постійне співвідношення між зусиллям на долоті та крутним моментом на гвинті. Це дає можливість застосувати запобіжник крутного моменту,
який передає на гвинт попередньо визначену його
величину.
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Обґрунтування методу
контролю характеристик
свердловинного струминного насоса
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Запропоновано непрямий метод контролю режиму роботи свердловинної ежекційної системи
на основі визначення гідродинамічних параметрів робочого потоку, який створює поверхневий
насосний агрегат наземного силового приводу. Встановлено взаємозв’язок між тиском промивальної рідини на вході в свердловину та витратою потоку у привибійному контурі циркуляції у
вигляді нелінійної екстремальної залежності, який дає змогу здійснювати дистанційний контроль
та оперативне регулювання режиму роботи струминного насоса. Визначення режиму роботи
струминного насоса за величиною тиску робочого потоку можливе за використання ежекційної
системи з розімкненими лініями змішаного та інжектованого потоку. Аналітичні залежності взаємозв’язку між тиском робочого потоку та витратою змішаного потоку подані у вигляді діаграми,
яка дає змогу здійснювати контроль режиму роботи свердловинного струминного насоса.
Ключові слова: свердловинний струминний насос, система циркуляції свердловини, привибійний
контур циркуляції.

RU

Предложен непрямой метод контроля режима работы скважинной эжекционной системы на
основе определения гидродинамических параметров рабочего потока, который создает поверхностный насосный агрегат наземного силового привода. Установлена взаимосвязь между давлением промывочной жидкости на входе в скважину и расходом потока в призабойном контуре
циркуляции в виде нелинейной экстремальной зависимости, которая позволяет осуществлять
дистанционный контроль и оперативное регулирование режима работы струйного насоса. Определение режима работы струйного насоса в соответствии с величиной давления рабочего потока возможно при использовании эжекционной системы с раздельными линиями смешанного и
эжектируемого потока. Аналитические зависимости, устанавливающие взаимосвязь между давлением рабочего потока и расходом смешанного потока, представлены в виде диаграммы, которая позволяет осуществлять контроль режима работы скважинного струйного насоса.
Ключевые слова: скважинный струйный насос, система циркуляции скважины, призабойный
контур циркуляции.

EN

It is proposed the indirect method of monitoring downhole ejecting system on the basis of determination of hydrodynamic parameters of a workflow, which creates a surface pumping unit ground power
drive. It is estab-lished correlation between pressure of wash liquid on an input in well and expenditure
of stream in a face contour of circulation as nonlinear extreme dependence which allows to realize a
remote monitoring and operative regulation an operating mode of the jet pump. Determination of the
mode of operation of jet pump on the pressure value of the working flow is possible when using ejecting
system with open lines of mixed and ngakhonanga flow. Analytical dependences of the relationship between the pressure of the working flow and the flow of the mixed flow presented in chart form, which
allows to control the mode of operation of the downhole jet pump.
Key words: downhole jet pump, the circulation system of the well, while downhole circulation loop.

УДК 622.24 + 621.694.2

Зниження запасів вуглеводнів зумовлює необхідність удосконалення технологій розробки нафтогазових родовищ. Одним із методів підвищення
ефективності нафтогазовидобутку є використання
свердловинних струминних насосів [1; 2]. Більшість
ежекційних технологій передбачає розміщення струминного насоса безпосередньо на вибої свердловини
або на значній глибині. Значна відстань між оператором та струминними насосами ускладнює діагностування їх роботи з наступним регулюванням
режимних параметрів для встановлення їх оптимального значення. Розроблення методів неперервного
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контролю характеристик свердловинного струминного насоса, таким чином, дає змогу підвищити ефективність його використання і є актуальним завданням досліджень.
Контроль режиму роботи свердловинної ежекційної системи може здійснюватися використанням
тензометричних датчиків [3] та вибійних випромінювачів [4]. Дистанційний зв’язок із вибійними
приладами передбачає використання електричного
кабелю, внаслідок чого ускладнюється процес експлуатації та ремонту свердловини. Відомий також
непрямий метод контролю параметрів ежекційної

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
Після використання формул, що визначають
гідравлічні втрати в елементах системи, отримаємо:
+
,

Рис. 1. Контроль режиму роботи струминного насоса з лінійним опором на шляху змішаного потоку

системи, який передбачає визначення тиску потоку
на вході в свердловину [5]. Розроблений у праці [5]
метод контролю параметрів роботи струминного насоса стосується використання ежекційної системи,
яка містить зосереджений гідравлічний опір у вигляді промивальної системи долота, і не може використовуватися для експлуатації нафтогазовидобувного обладнання.
Метою досліджень, результати яких приведені в
цій статті, є обґрунтування методу контролю параметрів роботи ежекційної системи з лінійним гідравлічним опором, призначеної для експлуатації нафтогазовидобувних свердловин.
Визначення режиму роботи струминного насоса за величиною тиску робочого потоку можливе за
використання ежекційної системи з розімкненими
лініями змішаного та інжектованого потоку (рис. 1).
Величина тиску робочого потоку на вході в
свердловину визначається сумуванням гідравлічних
втрат в елементах циркуляції гідравлічної системи:
,
(1)
де ΔPз — гідравлічні втрати в каналі затрубного простору, який з’єднує поверхневий силовий привід із
робочою насадкою струминного насоса; ΔPрн — гідравлічні втрати в робочій насадці струминного насоса; ΔPк — гідравлічні втрати в трубах, що з’єднують дифузор струминного насоса з вихідною лінією
свердловини.
Перші складники визначаються величиною
робочої витрати Qр, а останній складник рівняння
залежить від витрати змішаного потоку Qз та величини коефіцієнта інжекції
.
Таким чином, зміна величини коефіцієнта інжекції
струминного насоса впливає на величину тиску ΔPвх
і може бути зафіксована показами манометра, встановленого на вході робочого потоку в свердловину.

(2)

де ρ — густина рідини; λз, λк — коефіцієнти лінійного
гідравлічного опору каналів затрубного простору та
колони НКТ; Hн — глибина розміщення струминного
насоса в свердловині; Qр — витрата робочого потоку;
Dс, dкз — внутрішній діаметр експлуатаційної колони
та зовнішній діаметр колони НКТ; dрн — діаметр робочої насадки струминного насоса; dкв — внутрішній
діаметр колони НКТ; μрн — коефіцієнт витрати робочої насадки струминного насоса; i — коефіцієнт інжекції струминного насоса.
Після відповідних перетворень останнього рівняння коефіцієнт інжекції може бути визначений за
формулою:
-

.

(3)

Величину тиску Pвх визначаємо за показами
манометра, а витрату Qр — за допомогою витратоміра. Коефіцієнти лінійного гідравлічного опору λз,
λк розраховуємо за стандартною методикою [6], яка
передбачає розрахунок швидкості потоку, фактичні і
перехідні числа Рейнольдса. Для полегшення контролю за режимом роботи струминного насоса в умовах
свердловини можна використовувати попередньо
розраховані графічні залежності.
Відповідно до побудованої діаграми за показами манометра, що визначає тиск робочого потоку
на вході в свердловину, будуємо горизонталь 1 до

Рис. 2. Діаграма для визначення режимних параметрів струминного насоса
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перетину із залежністю Pвх=f(i) (точка а). Далі з точки a опускаємо вертикаль до перетину з напірною
характеристикою струминного насоса (точка b).
Перетин вертикалі ab з віссю oi визначає розрахункове значення коефіцієнта інжекції iр. Через точку b
проводимо горизонталь до точки перетину з віссю
oh і визначаємо розрахункове значення відносного
напору.
Для побудови приведеної на рис. 2 діаграми в
рівняння (2) підставляємо значення густини ρ=1000
кг/м3, глибини розміщення струминного насоса в
свердловині Hн=2476 м; витрати робочого потоку
Qр=0,001215 м3/с; діаметра експлуатаційної колони
Dс=0,1441 м, діаметра колони НКТ dкз=0,073 м; коефіцієнта витрати робочої насадки μрн=0,95; діаметра
робочої насадки dрн=0,0084 м та внутрішнього діаметра НКТ dкв=0,059 м. Після підстановки приведених
величин у рівняння (2) отримаємо:
+
.
(4)
У таблиці приведені співвідношення отриманих
із використанням рівняння (4) значень тиску рідини на вході в свердловину та величини коефіцієнта
ежекції.
Використовуючи отримані результати, будуємо
діаграму для визначення режиму роботи струминного насоса (рис. 3). На рис. 3 показаний розв’язок
числового прикладу: задано Pвх=0,478 МПа; відповідь
i=0,48; h=0,358.
Висновки. Проведені дослідження дали змогу
сформулювати такі висновки.
1. Використання свердловинної ежекційної
системи з гідравлічно відокремленими лініями змішаного і робочого потоку та лінійним гідравлічним
опором допускає здійснення контролю режиму роботи струминного насоса за величиною тиску промивного розчину на вході в свердловину.
2. Встановлено взаємозв’язок між тиском промивної рідини на вході в свердловину та витратою
потоку у привибійному контурі циркуляції у вигляді нелінійної залежності, яка дає змогу здійснювати
дистанційний контроль режиму роботи струминного насоса.
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Рис. 3. Контроль характеристик струминного насоса
за тиском робочого потоку

Таблиця Розрахункові співвідношення значень тиску робочого потоку на вході в свердловину та величини коефіцієнта інжекції струминного насоса
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3. На основі моделювання гідравлічного зв’язку між гідродинамічними параметрами робочого та
змішаного потоку побудована бінарна номограма у
вигляді двох суміщених квадрантів із рівномірним
розподілом досліджуваних величин, яка дає змогу
здійснювати оперативний контроль режиму роботи
струминного насоса.
Завдання подальших досліджень полягає у розробленні методу дистанційного регулювання режиму роботи свердловинного струминного насоса без
необхідності його підйому на поверхню.
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ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Впровадження інвестиційно-технічних
заходів на родовищах ПАТ «Укрнафта»
© Копадзе С.А.
Чуквінський Р.М.
Касаткін С.В.
НДПІ ПАТ «Укрнафта»

UA

Наведено результати впровадження пілотного інвестпроекту на свердловинах ПАТ «Укрнафта». Проект спрямований на збільшення видобутку нафти і газу, збільшення міжремонтного періоду роботи свердловин Долинського і Північно-Долинського родовищ, зменшення
кількості поточних ремонтів із заміни насосів та збільшення коефіцієнта експлуатації наф
товидобувних свердловин. Наголошено на перевищенні фактично отриманих показників
видобутку, надійності та економії засобів порівняно із проектними величинами за рахунок
підвищення ефективності експлуатації свердловин.
Ключові слова: свердловина, установка електровідцентрового насоса, оптимізація, ремонт, видобуток, ефективність.

RU

Представлены результаты внедрения пилотного проекта на скважинах ПАО «Укрнафта»,
направленного на увеличение добычи нефти и газа, увеличение межремонтного периода
работы скважин Долинского и Северно-Долинского месторождений, уменьшение количества текущих ремонтов по замене насосов и увеличение коэффициента эксплуатации
нефтедобывающих скважин. Отмечено превышение фактически полученных значений
показателей добычи, надежности и экономии средств над проектными за счет повышения
эффективности эксплуатации скважин.
Ключевые слова: скважина, установка электроцентробежного насоса, оптимизация, ремонт, добыча, эффективность.

EN

The results of the implementation of a pilot project at the wells of PJSC "Ukrnafta" presented.
Project related to increasing oil and gas production, wells reliability and the exploitation factor of
oil and gas recovery at Dolynske and North-Dolynske fields by reducing the number of current repairs related to the pumps failures. It was noted that the actual values of production, reliability and
cost savings over the project values were improved by increasing the efficiency of well operation.
Key words: well, the electric submersible pump, optimization, repair, production, efficiency.

УДК 622.276.53

Вступ. Одним із способів збільшення видобутку вуглеводнів за вищих показників надійності глибинонасосного обладнання є збільшення депресії на пласт шляхом зниження вибійного
тиску за зміни способу експлуатації зі штангової
свердловинної насосної установки (ШСНУ) на
установку електровідцентрового насоса (УЕВН)
чи застосування УЕВН із більшою номінальною
подачею, тобто оптимізація роботи свердловин
за рахунок застосування насосів динамічного
типу з більшою гідравлічною потужністю — насосів, які можуть розвинути більший напір у поєднанні з більшою подачею.
На основі аналізу роботи нафтовидобувного глибинонасосного фонду і зважаючи на обмеженість ресурсів на інвестиційну діяльність,
ПАТ «Укрнафта» прийнято рішення про першочергове впровадження пілотного інвестиційного проекту на 22 свердловинах Долинського
і Північно-Долинського родовищ, які забезпечують 76% загального видобутку нафти з усіх

родовищ Долинського НПР. Розробка обох родовищ відбувається з підтриманням пластового
тиску шляхом заводнення. Водночас обидва родовища перебувають на пізній стадії розробки
зі спадаючим видобутком. Як відомо, на цьому
етапі застосовуються заходи регулювання процесу розробки, що спрямовані на сповільнення
темпів падіння видобутку нафти та забезпечення
заданих відборів нафти. Одним із таких методів
є застосування форсованого відбору рідини зі
свердловин. Він дає змогу підвищити кінцеву нафтовіддачу, тому що дозволяє відтермінувати момент закінчення експлуатації свердловин, який
визначається граничною собівартістю видобутку
нафти [1].
Більшість вибраних свердловин експлуатувалися штанговими свердловинними насосними
установками. Експлуатація свердловин ШСНУ
характеризується багатьма ускладнюючими факторами, одним із яких є інтенсивне взаємне механічне зношування колон насосних штанг і колон
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Таблиця 1. Результати впровадження проекту
Дебіт нафти, т/д.
Свердловина

514
209
235
225
248
253
282
348
350
355
356
702
705
118
228
907
285
210
182
201
180
130

до впровадження

проект

1,3
1,6
2,8
1,3
1,0
3,0
1,2
1,6
1,3
1,0
1,3
2,6
3,0
9,7
2,1
4,3
1,2
1,1
1,8
10,5
2,1
2,0

4,1
2,9
4,8
3,5
2,2
6,8
2,5
4,5
3,6
3,7
4,2
4,9
5,2
13,4
3,2
6,1
3,3
2,4
3,5
12,9
4,0
3,1

фактич- до впроно отри- вадженманий
ня
5,0
4,1
3,8
5,2
2,8
6,0
3,9
5,7
7,0
6,3
5,6
4,8
5,1
5,5
8,8
5,7
3,6
2,8
5,6
9,3
4,0
4,9

насосно-компресорних труб (так зване «протирання») внаслідок складної просторової геометрії
стовбурів свердловин із кривизною та спіральністю, значення яких перевищують допустимі величини, а також пов’язані з цим обриви колон насосних штанг. Тільки з цих причин на свердловинах
протягом 2015 р. і першої половини 2016 р. виконано 124 підземних ремонти, а загальна кількість
поточних ремонтів на свердловинах за цей період
становила 224 свердловино-операції. Загальна
кількість часу, витраченого на поточні ремонти,
за півтора року становила 800 год., внаслідок чого
додаткові втрати видобутку нафти через простій
свердловин становили 1996 т. Загальні втрати
підприємства, пов’язані з ремонтом свердловин
і відсутністю видобутку вуглеводнів під час ремонтів, перевищили 29,2 млн грн, зокрема у 2015 р.
— 18,3 млн грн (включно з 11,94 млн грн вартості
ремонтів свердловин), у першому півріччі 2016 р.
— 10,9 млн грн (включно з 8,38 млн грн вартості
ремонтів свердловин).
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Коефіцієнт
експлуатації, 1

МРП, д.

39
22
22
36
47
363
27
59
24
36
26
31
141
107
19
300
78
21
40
251
27
30

проект
141
153
140
217
112
168
213
365
231
189
195
365
250
107
107
300
192
172
118
251
140
184

фактичфактично
до впроно отриотримавадження
маний
ний
265
241
183
239
248
–
216
261
198
250
228
267
273
153
152
252
263
185
229
273
175
173

0,79
0,62
0,86
0,89
0,81
0,98
0,67
0,88
0,73
0,96
0,73
0,81
0,71
0,98
0,80
0,87
0,88
0,71
0,86
0,89
0,81
0,91

0,99
0,99
0,99
0,98
0,99
0,98
0,99
0,99
0,93
0,99
0,94
0,97
0,99
0,94
0,89
0,91
0,99
0,99
0,94
0,99
0,96
0,95

Формування проблеми. Отож, окрім запланованого збільшення видобутку вуглеводнів за рахунок
впровадження заходів, очікувалося суттєве збільшення міжремонтного періоду роботи (МРП) свердловин — як наслідок, економія коштів на проведення
ремонтів із заміни глибинних насосів і додатковий
видобуток вуглеводів внаслідок зменшення тривалості простоїв свердловин під час виконання ремонтів.
Методики, що були використані для проведення розрахунків та досліджень. Технологічні розрахунки із врахуванням [2] і [3] виконано за допомогою розробленого в НДПІ програмного забезпечення
ЕВН 2.0 [4], яке використовується в ПАТ «Укрнафта»
для підбору УЕВН. Необхідно зазначити, що економічна ефективність розраховувалась у 2016 р., виходячи із середньої вартості однієї тонни нафти ПАТ
«Укрнафта» — 3550 грн (без ПДВ і рентної плати за
користування надрами). Вартість підземного обладнання, необхідного для підвищення ефективності
експлуатації 22 свердловин, оцінювалася на рівні
21,475 млн грн.

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
Результати розрахунків та досліджень. За проведеними технологічними й економічними розрахунками щодо підвищення ефективності експлуатації свердловин очікувані показники становили:
– збільшення середньодобових дебітів нафти по
свердловинах — від 1,2 до 3,8 т/д.;
– економічна ефективність — від 0,68 до 2,9 млн грн;
– загалом по 19 свердловинах збільшення видобутку нафти на 47 т/д. і очікуваний економічний
ефект — 37,8 млн грн.
ПАТ «Укрнафта» був проведений тендер і визначено переможця на поставку обладнання: наземного
(трансформаторні підстанції і станції керування) і
підземного (занурені електронасосні агрегати УЕВН,
насосно-компресорні труби, нафтозанурений термостійкий високотемпературний кабель). Загальна
вартість технічних засобів становила 33,223 млн грн і
суттєво перевищила заплановану, оскільки керівництвом ПАТ «Укрнафта» було прийняте рішення про
доукомплектування свердловин сучасними станціями керування, комплектними трансформаторними
підстанціями та трансформаторами для живлення
занурених електродвигунів. На початок листопада
2016 р. обладнання надійшло на підприємство.
Впровадження проекту розпочато на свердловині 907: під час підземного ремонту у листопаді 2016 р.
замість штангового насоса НВ1Б 44-12-4-2-2, спущеного на глибину 1140 м, спустили на глибину 2103 м
установку на базі насоса 30.1ЭЦНДИ 5-35- 2150 з електродвигуном 9.8.4ЭДБТК 32-103 В5 і блоком зануреної

телеметрії. У результаті впровадження середньодобовий дебіт рідини збільшився від 21 до 35 т/д., нафти
— від 4,4 до 5,8 т/д. Динамічні рівні на свердловині
понизились у середньому на 600–700 м. Аналогічно,
нові засоби впроваджено на інших проектних свердловинах у листопаді 2016 р. — березні 2017 р. Остання
установка спущена у свердловину 118 у березні 2017 р.
На більшості свердловин станом на 01.09.2017 р.
фактично отримані результати перевищили очікувані (табл. 1): фактично отримані середньодобові дебіти
нафти перевищили проектні, міжремонтний період
роботи свердловин суттєво збільшився, коефіцієнти
експлуатації свердловин підвищилися в середньому
від 0,825 до 0,967. По всіх свердловинах отримано
зниження динамічних рівнів (зниження вибійних
тисків) і за рахунок збільшення депресій отримано
збільшення видобутку пластової рідини.
Внаслідок збільшення частки води в продукції
(обводнення) свердловин 118 від 78% до 88% (плюс
10 відсоткових пунктів) і 201 від 48% до 67% (плюс
19 відсоткових пунктів) фактично отримані дебіти
нафти менші за розрахункові. Отже, загальний час
роботи свердловин після впровадження проекту
станом на 01.09.2017 р. становив 4780 д. За цей період фактично отримані показники міжремонтного
періоду роботи свердловин суттєво перевищують
попередні: якщо до впровадження заходів на свердловинах очікувалося проведення 127 підземних ремонтів, то після — за фактом проведено лише сім
ПРС (під час розроблення проекту планувалося

Рис. 1. Очікуваний і фактичний додатковий видобуток нафти
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Рис. 2. Показники ефективності впровадження проекту
проведення 26 ПРС). Тільки завдяки зменшенню
кількості ремонтів економія витрат коштів становила 10,8 млн грн. Фактично ж отриманий додатковий видобуток нафти за цей час перевищує очікуваний на 7,8 тис. т. На рис. 1 зображено щодобовий
додатковий видобуток нафти: очікуваний видобуток нафти станом на 01.09.2017 р. — 10 401 т і накопичений фактично отриманий додатковий видобуток нафти по 22 свердловинах — 18 216 т.
Висновки. Розрахунок економічної ефективності за фактичну кількість відпрацьованих днів
свердловинами від початку впровадження заходів на першій свердловині (4780 діб роботи на 22
свердловинах) і станом на 01.09.2017 р. показав, що:
– видобуток нафти перевищив очікувану величину на 7,8 тис. т;
– чистий дохід підприємства від реалізації наф
ти перевищив очікувану величину на 52 млн
грн (фактично отриманий — 186,3 млн грн за
очікуваного 134,3 млн грн);
– чистий прибуток підприємства перевищив
очікувану величину на 38,6 млн грн (фактично отриманий — 115,4 млн грн за очікуваного
76,8 млн грн).

Під час розрахунку ефективності інвестицій
використана середня аукціонна ціна нафти (без
ПДВ і рентних платежів) за період із грудня 2016 р.
по серпень 2017 р. — 6312,64 грн/т, кількість ремонтів — залежно від упровадження проекту: 127 (без
упровадження проекту), 26 (очікувана) і сім (факт)
ремонтів відповідно.
Інвестиції, вкладені у придбання обладнання, за рахунок збільшення видобутку нафти фактично окупилися за 3,5 місяця (за очікуваних
термінів окупності близько 5,5 місяця). Станом
на 01.09.2017 р. додатковий чистий прибуток підприємства з урахуванням збільшення операційних витрат становив 115 млн грн. На рис. 2 подано
узагальнені показники ефективності від упровадження проекту.
Отже, отриманий ефект від упровадження заходів перевищив очікувані проектні показники. За
результатами успішного впровадження пілотного
проекту був розроблений і знаходиться у процесі впровадження другий інвестиційний проект
для 19 свердловин нафтогазовидобувних підприємств «Охтирканафтогаз» і «Чернігівнафтогаз»,
на стадії розроблення знаходиться третій проект
для 22 свердловин ПАТ «Укрнафта».
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ІФНТУНГ

UA

Запропоновано методику прогнозування характеристик процесу обслуговування, які відповідають оптимальному керуванню періодичністю ремонтів, що базується на основі аналізу
експлуатаційних характеристик обладнання системи газопостачання з урахуванням інтенсивності списання обладнання та якості планових ремонтів.
Ключові слова: ремонт, газопроводи, обслуговування, планування, оптимізація, енерговитрати, обладнання, функція мети, показники ефективності, критерії оптимальності.

RU

Предложена методика прогнозирования характеристик процесса обслуживания, соответствующих оптимальному управлению периодичностью ремонтов, которая базируется на
основе анализа эксплуатационных характеристик оборудования системы газоснабжения с
учетом интенсивности списания оборудования и качества плановых ремонтов.
Ключевые слова: ремонт, газопроводы, обслуживание, планирование, оптимизация, энергозатраты, оборудование, функция цели, показатели эффективности, критерии оптимальности.

EN

Тhe methods of forecasting performance process services that meet the optimal control frequency
of repairs based on an analysis of the performance of equipment supply systems, taking into account the intensity of the write-off of equipment and quality of scheduled maintenance.
Key words: repair, gas pipelines, maintenance, planning, optimization, energy consumption, equipment, purpose function, performance indicators, optimality criteria.

УДК 622.692.4

Планування капітальних ремонтів і технічного
обслуговування повинно ґрунтуватися насамперед
на врахуванні й оцінці даних, одержуваних під час
контролю за працюючим устаткуванням і трубопроводами. Контроль дає змогу виявити й усунути неполадки і звести до мінімуму ремонт із припиненням
газопостачання, вчасно заміняючи вузли і деталі.
Питанням організації ремонтних робіт на газонафтопроводах, оптимізації процесу обслуговування і прогнозування основних характеристик
присвячено праці Березіна В.Л. [1], Бусленка Н.П.
[2], Грудза В.Я. [3], Іванцова О.М. [4], Телегіна Л.Г. [5],
Яковлєва Є.І. [6], в яких викладено принципи формування процесу обслуговування складних систем для
підвищення експлуатаційної надійності, створено
математичні моделі оптимальної реалізації стратегій
обслуговування, визначено основні характеристики
процесу. Однак питанням забезпечення надійності
експлуатації газотранспортної системи за умов мінімізації витрат на обслуговування з урахуванням якості ремонтів і збитків в аварійних ситуаціях не приділено належної уваги.
Мета дослідження — визначення оптимального числа ремонтів, які потрібно виконати в кожному
році у проміжку з Т1-го по Т2-й рік, а також очікуваної
кількості обладнання на кінець кожного року цього

періоду в системі газопостачання, що протягом часу
експлуатації поповнюється новими виробами із заданою інтенсивністю.
Під оптимальною періодичністю замін розуміється контроль із заданою надійністю, що без зниження
готовності устаткування за мінімальної вартості забезпечує потрібний рівень технічного стану в межах технічного ресурсу.
Число планових технічних обслуговувань і ремонтів кожного виду обладнання визначається на
основі даних про фактичний наробіток із часу відповідного технічного обслуговування чи початку експлуатації.
Розподіл характеристик експлуатації устаткування як доремонтних (ТД), міжремонтних (ТМ) і повних
(ТС) термінів служби описується відповідними виразами для щільності розподілу часу доремонтного терміну f(t), міжремонтного терміну q(t) і повного терміну
служби fc(t), змінюється залежно від часу надходження
виробів у систему.
У загальному процесі відновлення елементів кожного типу розподілу доремонтних f(t) і міжремонтних
q(t) термінів служби відрізняється одне від одного.
Практика експлуатації газового обладнання свідчить про доцільність проведення робіт із обслуговування за реальним технічним станом. Однак для цього
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необхідно знати технічний стан кожного елемента системи газопостачання у попередній період експлуатації,
починаючи з моменту Т0, прийнятого за початковий.
попереднього планованого періоду повинна бути не
меншою від різниці моментів Т1 i Т0, тобто
.
Для більш точних результатів розрахунку, особливо в початковому терміні планового періоду Т1,
необхідно мати інформацію про постачання виробів і
розподіл їхніх термінів служби в попередньому інтервалі тривалістю б, а також для кожного моменту періоду
. Усі вироби більш раннього терміну
надходження будуть до моменту Т1 списані і не вплинуть на число ремонтів.
Часто потрібно визначити обсяг роботи лише на
момент Т2 — кінець останнього року розглянутого
планового періоду ТК. При цьому необхідно мати такі
вихідні дані:
– 	щорічні постачання елементів, задані у вигляді
функції часу
або у вигляді таблиці постачань за роками;
– 	тип розподілу термінів служби і річних наробітків
близько їхніх середніх значень;
– 	зміни параметрів щільності розподілу доремонтних f(t), міжремонтних q(t), повних і річних наробітків у всьому розрахунковому періоді ТК, що
залежать від часу надходження елемента в експлуатацію. Для цього варто розділити ТК на m інтервалів, у кожному з яких параметри всіх розподілів
можна прийняти постійними.
Очікуване число ремонтів агрегату в одиницю
часу в момент t для загального процесу відновлення
(f(t)≠ q(t)):
t
h ( t ) = f (t ) + ∫ q ( t − τ ) h (τ ) dτ ,

(1)

0

де 0≤τ≤t.
Очікувана кількість елементів у системі в момент
t виражається функцією наявності і визначається у такий спосіб:
,
де n0 — початкове число елементів у системі;
— функція довговічності елемента.
Функція списання — очікуване число виробів,
що відмовили, у системі за час t:
,
де FC(t) — функція розподілу терміну служби до списання.
Середнє число ремонтів елементів у системі газопостачання у момент t:
. (2)
Необхідне число ремонтів для підтримки працездатності обладнання визначається оптимальними
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значеннями характеристик повного терміну служби
ТС, доремонтного терміну служби Т∆, міжремонтного
терміну служби ТM і коефіцієнта варіації цих характеристик, що мають істотний вплив на результати розрахунків.
З огляду на це необхідно формувати більш загальну задачу, у процесі вирішення якої одночасно
визначаються як число ремонтів, так і оптимальні значення ТС, Т∆, ТM, V.
Середнє число елементів, з яких складається система газопостачання, у момент часу t визначається
функцією наявності N(t). У початковий момент t число елементів дорівнює A0.
Кожен елемент після закінчення терміну служби
списується; інтенсивність списання кожного елемента
залежить від величини N(t) і функції розподілу його
терміну служби FC(t).
Співвідношення між терміном служби ТС, функцією N(t), інтенсивністю списання υC(t) та інтенсивністю поповнення υ(t) таке:
;
.
Для підтримки рівня експлуатації газотранспортних систем число елементів до моменту Т1 повинно
досягти А1(А1 >А0 ). Тоді N(T1) = А1.
У процесі експлуатації газового устаткування виникають два варіанти технічного обслуговування:
1)	необхідна кількість елементів у газотранспортних системах може бути досягнута інтенсивним
поповненням її обладнанням за встановлення
меншого терміну служби елементів;
2)	термін служби можна збільшити й обмежити постачання елементів.
Перший шлях дає змогу скоротити число ремонтів і зменшити експлуатаційні витрати. Однак скорочення терміну служби спричинить витрати на придбання нових елементів.
Друга можливість, незважаючи на те, що дає змогу скоротити витрати на закупівлю нових елементів,
сприяє росту як експлуатаційних витрат, так і капітальних вкладень в обслуговуючу систему через технічні характеристики елементів.
Мінімальне значення функції сумарної вартості
технічного обслуговування відповідає оптимальному терміну служби TC. Витрати на придбання нових
виробів прогресивно зростають. Значним змінам у
процесі експлуатації піддаються витрати на технічне
обслуговування, які зменшуються в міру збільшення
кількості нових елементів, пов’язаного зі збільшенням
термінів служби. Такий характер залежності пояснюється тим, що сума, витрачена на технічне обслуговування, розподіляється на все більшу кількість нових
виробів від початку експлуатації Т0.
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У загальних випадках оптимізація періодичності ремонтів вимагає таких умов: скоротити до
мінімуму витрати на закупівлю нових елементів, на
ремонт і експлуатацію устаткування (тобто поточні
експлуатаційні витрати, сумарні приведені витрати
на ремонт) із заданою імовірністю того, що число
елементів у ремонтній базі досягає планованої величини N(t), що дорівнює одиниці.
Розглянемо характеристики надійності елементів і ступінь їхнього впливу на інтенсивність
попадання машин у ремонт. Позначимо fσ(t), qσ(t),
TΔ, і TМσ відповідно щільність розподілу тривалості
безвідмовної роботи нового елемента й елемента,
що пройшов хоча б один ремонт, і математичні очікування цих величин. Функції fσ(t) і qσ(t) характеризують безвідмовність елементів до першого ремонту і після його проведення і визначають ступінь їх
технічної надійності.
У разі, коли планово-попереджувальні ремонти не програмуються, тобто продовжується нормальний процес старіння, інтенсивність попадання
елемента в ремонт у будь-який момент залежить від
функцій fσ(t) і qσ(t).
З урахуванням планових ремонтів передбачається можливість попадання обладнання у ремонт
не тільки в результаті відмови, але і після закінчення
визначеного наробітку або тривалості експлуатації
(профілактичний ремонт). Щільність цих розподілів позначимо fП(t) і qП(t), а математичні очікування
термінів профілактичних ремонтів — TΔП, і TМП. Вид
розподілу fП(t) і qП(t) не змінюється зі зміною нормативних значень TΔП, і TМП.
Тривалість роботи елемента до ремонту і між
ремонтами TΔσ, TΔП, і TMσ, TМП формується під впливом двох пар розподілів безвідмовності і термінів
проведення планово-попереджувальних ремонтів
fσ(t), fП(t) і qσ(t), qП(t).
Для кожного взаємного положення пар розподілів і для будь-якого моменту часу може бути обчислена щільність імовірності попадання елемента
в ремонт як складної події, що включає в себе три
можливості:
–	елемент відмовив, а момент профілактичного огляду не настав;
–	час профілактичного огляду настав раніше відмови;
–	
момент планово-попереджувального ремонту
збігся з появою відмови.
Запишемо функцію залежності інтенсивності
ремонтів від невідомих характеристик експлуатації
елемента (TΔП і TМП) за відомих розподілів безвідмовності:
.
(3)
Для визначення функції інтенсивності ремонтів H(t) необхідно попередньо сформувати за допомогою (1) і (2) щільності розподілу тривалості

роботи машини до ремонту f(t) і між ремонтами q(t)
на основі:
– 	функцій розподілу безвідмовної роботи Fσ(t) і
Gσ(t) і функцій розподілу термінів планово-попереджувального ремонту FП(t) і GП(t);
– 	заданих значень коефіцієнтів варіації цих термінів
VΔП і VМП;
– невідомих математичних очікувань TΔП і TМП,
де
.
(4)
Порядок формування f(t) і q(t) полягає в такому:
– 	
задаються рядом дискретних значень математичного очікування тривалості роботи елемента
до першого планово-попереджувального ремонту — TΔП1, TΔП2 ,...,TΔПі ,..., TΔПК. Кожному значенню
TΔПК відповідає одне значення середнього терміну
служби елемента між планово-попереджувальними ремонтами — TМПі; при цьому надійність експлуатації у доремонтному періоді зумовлена надійністю експлуатації у профілактичних періодах;
– 	якщо функції розподілу безвідмовності fσ(t) і qσ(t)
змінюються за нормальним законом із рівними коефіцієнтами варіацій, то співвідношення між TΔП і
TМП набуде простого вигляду і характеризуватиме
ступінь ремонту.
З (4) одержимо:
,

(5)

де q — коефіцієнт якості ремонту (0...0,95).
Якщо закон розподілу fσ(t) і qσ(t), а також коефіцієнт варіації V відомі, то за допомогою (5) можна побудувати пари функцій розподілу термінів
проведення планово-попереджувального ремонту:
FП(t) і GП(t) для кожного i-го (i = 1, 2, ..., K).
Отже, знаючи функції Fσ(t) і GП(t) i FПі(t) і GПі(t),
можна визначити функції розподілу тривалості роботи елемента до першого ремонту F(t) і між ремонтами
G(t) у такий спосіб:
F(t)=[1-Fσ(t)]FП(t)+[1-FП(t)]Fσ(t)+Fσ(t)FП(t)
чи
F(t)=F1(t)+F2(t)+F3(t),
де F1(t)=[1-Fσ(t)]FП(t) — імовірність того, що до моменту t відмова не відбудеться і потрібен тільки плановий
ремонт; F2(t)=[1-FП(t)]Fσ(t) — імовірність того, що до
моменту t відмова відбудеться і тому планово-попереджувальний ремонт не потрібний; F3(t)=Fσ(t)FП(t) —
імовірність того, що до моменту t вимагаються одночасно роботи з раптових відмов і у планових порядках.
Щільність цього розподілу
,
(6)
де q(t) визначається аналогічно:
.
(7)
Для розрахунку інтенсивності ремонтів H(t) варто підставити (6) і (7) у (2) для кожного i-го випадку
TΔПі і TМПі або TΔПі і qi.
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Необхідно оптимізувати заміну для кожної сукупності виробів, що мають той самий розподіл безвідмовності.
Витрати на поточні ремонти або поточні експлуатаційні витрати та їх інтенсивність залежать одночасно
від тривалості експлуатації і характеристик технічного
обслуговування. Зниження поточних витрат зумовлено скороченням терміну планово-попереджувального
ремонту, зростанням витрат на капітальний ремонт. У
свою чергу, його зростання спричинить ріст числа ремонтів і підвищення його якості. Інтенсивність поточних експлуатаційних витрат ST(t) залежить від функції
N(t), закону поповнення системи υ(t) і характеристик
розподілу терміну служби до списання ТС. Функція інтенсивності
.
Кожній групі елементів до деякого моменту необхідні такі експлуатаційні витрати:
,

(8)

де
;
— коефіцієнти.
Перший член (8) пов’язаний з разовими витратами, другий — із пропорційними часу використання
(паливо, трудові витрати), третій — із прогресуючими
витратами.
За весь період планування сумарні приведені
поточні експлуатаційні витрати на елементи системи
газопостачання, що утворилися за рахунок постачань
після моменту Т0:
.
Витрати на заміну виробів у разі відмови виражаються такою різницею:
,
(9)
де CH — вартість виробів, якими поповнюється система газопостачання у плановому проміжку Δ=T2–T1;
,

(10)

де SH(t) — вартість одного нового виробу; С0 — залишкова вартість виробу. Кожен описуваний виріб може
мати залишкову вартість.
Запишемо функцію сумарних приведених витрат, позначивши залежність кожного її числа від
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невідомих характеристик керування періодичністю
ремонту і заміни:
.
Для кожної комбінації характеристик середньої
тривалості періоду до першого планово-попереджувального ремонту і коефіцієнта якості ремонту (TΔП,q)
мінімум цієї функції може бути знайдений відповідним
підбором значень інтенсивності постачань υ=a+bt і середнього нормативного терміну служби ТС. При цьому
повинна бути виконана умова: в момент Т1 функція
наявності N(T1) повинна прийняти задане значення
A1. Використовуючи цю умову, а також формули, що
пов’язують функцію наявності з постачаннями нових
виробів і інтенсивністю їхнього списання, можна виразити інтенсивність постачань через початкові умови
A0, A2 і термін служби TC:
.
Отже, оптимізація керування періодичністю ремонту і заміни зводиться до визначення оптимальних
значень середнього терміну служби TC, середньої тривалості експлуатації до першого планово-попереджувального ремонту TΔП, коефіцієнта якості ремонту q.
Кожне значення якості пов’язане з відповідною
технологією ремонту, тому число можливих значень
q невелике. Оптимізація керування періодичністю
ремонту і заміни знаходиться в такій послідовності:
задаємося одним зі значень коефіцієнта якості qj, наприклад q1. Перебираємо можливі значення TΔП і для
кожної комбінації q, TΔП1 знаходимо термін служби
TC, за якого функція Ф приймає найменше значення.
Так повторюється для кожного qj. Набір значень TC,
TΔП і q, за яких функція витрат приймає мінімальне
значення з усіх найменших, називають оптимальним
керуванням, а характеристики — оптимальними характеристиками керування періодичністю ремонту і
заміни (TC, TΔП і q).
Висновки. Таким чином, на основі аналізу
експлуатаційних характеристик обладнання системи газопостачання з урахуванням інтенсивності
списання обладнання та якості планових ремонтів
запропоновано методику прогнозування характеристик процесу обслуговування, які відповідають
оптимальному керуванню періодичності ремонтів,
що дасть змогу удосконалити підхід до підвищення
ефективності обслуговування елементів газотранспортних систем.
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Електрокорозія трубопроводів
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UA

Проведено корозійні випробовування у 12 модельних середовищах, що імітують склад ґрунтових електролітів за різних рівнів густини струму. Запропоновано як характеристичний
показник використовувати йонну силу електроліту. Зі зменшенням рівня рН спостерігається
інтенсифікація виділення водню та зростає небезпека водневого окрихчення сталі.
Ключові слова: електрокорозія, грунтові електроліти, йонна сила, розподільчі газопроводи,
водневе окрихчення сталі.

RU

Проведены коррозионные испытания в 12 модельных средах, имитирующие состав грунтовых электролитов при различных уровнях плотности тока. Предложено в качестве характеристического показателя использовать ионную силу электролита. С уменьшением уровня
рН наблюдается интенсификация выделения водорода и возрастает опасность водородного
охрупчивания стали.
Ключевые слова: электрокоррозия, грунтовые электролиты, ионная сила, распределительные газопроводы, водородное охрупчивание стали.

EN

Corrosion tests were carried out in 12 model environments simulating the composition of soil electrolytes at different levels of current density. It is proposed to use the ionic power of an electrolyte
as a characteristic index. Reducing the pH level is the intensification of hydrogen release and the
danger of hydrogen hydrogenation of steel is increasing.
Key words: electro-corrosion, soil electrolytes, ionic strength, distribution gas pipelines, hydrogen permeation of steel.

УДК 621.643

Вступ. Забезпечення безперебійної роботи
трубопровідного транспорту з урахуванням усіх
його особливостей є першочерговим і необхідним
завданням задля уникнення аварій та відмов, що
ведуть до втрати цілісності труби. Внаслідок корозії відбувається зменшення перерізу трубопроводу,
що підвищує екологічний ризик подальшої експлуатації таких металоконструкцій та актуалізує проблему оцінки їхнього залишкового ресурсу. Стальні
трубопроводи для транспортування нафти і газу
часто пересікають траси чи розташовані паралельно до трас ліній електропередачі змінного струму.
Розташовані в безпосередній близькості до шляхів
електропотягів, які використовують як живлення
змінний струм. Крім того, в населених пунктах міського типу значна частина металевих трубопроводів
розташована поряд із джерелами змінного струму, а
трубопроводи можуть використовуватися як заземлювачі. Ризики розгерметизації є також для резервуарів пального, які використовуються у тому числі
для забезпечення збройних сил України.
За матеріалами 15-ї доповіді EGIG [1] найвищі
ризики відмов газопроводів унаслідок корозії зумовлені тривалою експлуатацією та невеликою товщиною стінки труби або резервуару (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Залежність частоти відмов на газопроводах
від терміну експлуатації (а) та товщини стінки (б)
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Таблиця. Хімічний склад модельних середовищ з розрахунковим значенням йонної сили
№

Концентрація, моль/л

Йонна сила,
моль/л

NaCl

Na2SO4

HCl

H2SO4

1

0,01

–

–

–

0,01

2

0,05

–

–

–

0,05

3

0,1

–

–

–

0,1

4

0,005

0,005

–

–

0,02

5

0,025

0,025

–

–

0,1

6

0,05

0,05

–

–

0,2

7

0,01

–

0,00001

–

0,01001

8

0,05

–

0,0001

–

0,0501

9

0,1

–

0,001

–

0,101

10

0,005

0,005

–

0,000005

0,020005

11

0,025

0,025

–

0,00005

0,10005

12

0,05

0,05

–

0,0005

0,2005

Повідомлення про аномалії корозії на газопроводах активно почали реєструватися в Європі на початку 80-х років минулого століття [2–4]. Найбільш
імовірно, що деякі попередні випадки корозії теж
можна було би пов’язати з наслідками впливу змінного струму, але внаслідок недостатньої бази даних
та малої кількості інформації про цей вид корозії це
було упущено. Однією з причин, чому ці випадки
корозії не були пов’язані зі впливом змінного струму, могло слугувати переконання, що катодний захист повністю нівелює вплив змінного струму.
Мета роботи — дослідження впливу наведеного змінного струму на корозію сталевих газопроводів з метою мінімізації втрат природного газу під
час транспортування.
Матеріали та методи. Об’єктом досліджень
вибрано труби зі сталі 17ГС та Ст3. З цієї сталі виготовляють трубопроводи низького та середнього
тиску. Використовувалися зразки простої форми,
оскільки з них легко видаляти продукти корозії і
легко виміряти їх площу. Для однієї і тієї самої серії
досліджень усі зразки були однаковими.
Для кращого порівняння впливу середовища та
класифікації електролітів за корозійною активністю
виникає необхідність введення об’єднуючого критерію для всіх середовищ. Таким критерієм є йонна
сила розчину, яка враховує концентрацію усіх йонів,
наявних у розчині, та розраховується за формулою:
1
(1),
µ = ∑ Z i2 ⋅ Ci
2 ³

Йонна сила має розмірність концентрації. За
формулою (1) розраховано величину йонної сили
для МС1-12 (таблиця).
Результати та їх обговорення. Найбільше значення спостерігається для МС6, що дає змогу прогнозувати найбільшу швидкість корозії саме в цьому середовищі. Та згідно з діаграмою, побудованою
за результатами експериментальних досліджень,
за різних значень густини струму у нейтральних
середовищах відчутне збільшення швидкості корозії спостерігається у МС1-3. Нейтральні хлоридно-сульфатні електроліти МС4-6 характеризуються
монотонним приростом швидкості корозії (рис. 2).

де μ — йонна сила; Zi — заряд йона; Сі — його концентрація.

нейтральних хлоридних та хлоридно-сульфатних електролітах від значення густини струму та йонної сили
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Рис. 2. Залежність абсолютної швидкості корозії у
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К, кг м2/рік

Рис. 3. Залежність абсолютної швидкості корозії у підкислених хлоридних та хлоридно-сульфатних електролітах від значення густини струму та йонної сили

Істотне збільшення абсолютної швидкості
корозії є помітним у хлоридних електролітах зі
зростанням густини струму та концентрації електролітів відповідно зі збільшенням йонної сили.
Помітнішою є інтенсифікація процесів корозії під
час переходів від густини струму 10–15 А/м2 та від
15–20 А/м2 із явним перегином на межі середовищ
МС2 — МС3. За густини струму 5 А/м2 одержана
експериментальна залежність нагадує таку для контрольних зразків, тобто монотонне збільшення із
тенденцією до подальшого інтенсивного зростання
за збільшення концентрації хлоридів і, як наслідок,
збільшення йонної сили середовища.
У нейтральних хлоридно-сульфатних середовищах спостерігається монотонний приріст абсолютної швидкості корозії без перегинів і видимих
областей до інтенсивного зростання. Як видно з
рис. 2, за всіх густин струму на переході від МС4МС5 значення абсолютної швидкості, одержані в
результаті експерименту, є значно вищими порівняно з аналогічними для нейтральних хлоридних
середовищ. Та за подальшого збільшення густини
струму не відбувається інтенсифікації корозійних
процесів, навпаки, можна прогнозувати їх затухання. Хоча йонна сила в цих середовищах має більші
значення, та переважаючий вплив має склад ґрунтового електроліту. Сульфат-іони мають значно
більші розміри порівняно із хлорид-іонами, що стає
причиною зміни механізму протікання корозійних
процесів та утворення продуктів корозії.
Дослідження корозійної деградації в підкислених хлоридних середовищах (рис. 3) показали
істотне збільшення швидкості корозії зі зростанням концентрації хлорид-іонів та зі збільшенням

густини струму. Особливо чітко видно перехід від
контрольного зразка до зразків, які піддавалися
впливу змінного струму. Хоча йонна сила підкислених хлоридних електролітів є однаковою з йонною силою нейтральних хлоридних електролітів
(таблиця), та інтенсивність корозійних процесів
є більшою, ніж в нейтральних хлоридних середовищах (рис. 2). Можна дійти висновку, що за практично однакових значень йонної сили необхідно
враховувати компонентний склад середовища та
вплив інших корозійних чинників, яким у цьому
разі випадку є змінний струм.
З метою оцінки ризику розгерметизації за результатами проведених експериментальних досліджень побудовано узагальнену діаграму (рис. 4).
Дослідження протікання корозійних процесів
у нейтральних хлоридних модельних середовищах
(МС1-3) показали значне збільшення швидкості
загальної корозії, а отже, і швидкості відносного
потоншення стінки, зі зростанням концентрації
хлорид-іонів та величини густини струму. Дещо
менше збільшення швидкості корозії спостерігається за різних значень густини струму у МС1 та
МС2. Різке зростання цих показників спостерігається у МС3 за густини струму 10 А/м2, яка за українськими документами є нормативно допустимою.
Ізоляційне покриття трубопроводу може бути пошкодженим на стадії укладання, а зі збільшенням
терміну експлуатації його якість погіршується, що
сприяє збільшенню кількості оголених ділянок.
За відсутності чи неналежної якості катодного захисту магістральних трубопроводів у хлоридних
середовищах уже за густини струму 5 А/м2 швидкість потоншення стінки може досягати значення 0,23 мм/рік у МС1, 0,32 мм/рік у МС2, а у МС3
буде перевищувати 0,47 мм/рік, що відповідно

Рис. 4. Залежність швидкості потоншення стінки
трубопроводу в 12 модельних середовищах у діапазоні густини струму 5, 10, 15, 20 А/м2
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становить 9%, 10,7%, 13,6%. Такі значення свідчать
про необхідність якнайшвидшого перегляду рівня
допустимої густини струму в українських нормативних документах із протикорозійного захисту.
Вивчення швидкості утонення стінки у нейтральних хлоридно-сульфатних середовищах (МС4-6)
показало зниження швидкості корозії порівняно
з МС1-3, що можна пояснити меншою рухливістю
сульфат-іонів, і, відповідно, зниженням провідності. У МС7-9 динаміка зміни швидкості корозії
є дещо іншою. В загальному із збільшенням концентрації електролітів та зростанням величини
густини струму спостерігається рівномірний приріст швидкості утонення стінок. Різке збільшення
швидкості утонення стінки спостерігається при
переході від МС7 до МС8 та МС9. Дана тенденція є
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Показано, що навіть за густини наведеного
струму, що вдвічі менша за нормативну, приріст
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UA

У статті проаналізовано умови визначення радіаційно-гігієнічної безпеки персоналу нафтовидобувних підприємств. Із метою захисту персоналу проведено оцінку індивідуальних та
колективних доз опромінення, надано рекомендації з безпечних умов праці.
Ключові слова: радіаційна обстановка, нафтовидобувні об’єкти, безпека персоналу, гігієнічна оцінка, радіаційне випромінювання.

RU

В статье проанализированы условия определения радиационно-гигиенической безопасности персонала нефтедобывающих предприятий. С целью защиты персонала проведена
оценка индивидуальных и коллективных доз облучения, даны рекомендации по безопасным
условиям труда.
Ключевые слова: радиационная обстановка, нефтедобывающие объекты, безопасность
персонала, гигиеническая оценка, радиационное излучение.

EN

The conditions for determining radiation and hygienic safety of personnel of oil producing enterprises have been analyzed in the article. In order to protect personnel, individual and collective doses
of radiation have been assessed, and recommendations on safe working conditions have been given.
Keywords: radiation situation, oil production facilities, personnel safety, hygienic assessment, radiation radiation.

Радіонуклідний склад поверхневого забруднення територій і обладнання нафтових родовищ насамперед визначається вмістом радіонуклідів у пластовій воді. У роботах [1–3] підкреслюється, що під час
видобутку нафти з пластовими водами утворюються нафтошлами з підвищеним вмістом радіонуклідів
уранового і торієвого ряду, крім того, для контролю
цілісності трубопроводів на підприємствах нафтогазового комплексу широко застосовуються методи
рентгенівської і радіонуклідної дефектоскопії, що
може призводити до опромінення персоналу дозами, що перевищують гранично допустимі рівні. У
разі відсутності інфільтрації поверхневих вод підземні води характеризуються повсюдним розвитком
високомінералізованих вод хлоридно-натрієвого,
кальцієвого складу з відносно низьким вмістом урану (n ∙ 10–7 г/л або одиниці мБк/л) і високим вмістом радію (n ∙ 10–10 г/л — n ∙ 10–9 г/л або 10–300 Бк/л).
Вміст торію в підземних водах значно нижчий [4].
Джерела іонізуючого випромінювання у нафтовидобувній галузі належать до техногенно-підсилених джерел природного походження [5, 6]. До числа джерел зовнішнього опромінення можуть бути
включені: мінеральні відкладення в насосно-компресорних трубах, що витягуються зі свердловин;
територія навколо свердловин, забруднена виливами пластової води; відкладення на внутрішніх

поверхнях нафтопромислового обладнання; відкладення всередині трубопроводів (викидні лінії,
трубопроводи пластової води та понижувача в’язкості); шлами, що утворюються під час ремонтів і очищення обладнання; шлами з підвищеним мінеральним вмістом на майданчику підсушування.
На основі вищевикладеного стає зрозумілим,
що персонал протягом робочого часу піддається
значному впливу радіаційного випромінювання. З
метою попередження виникнення загрози для життя
і здоров’я людини та дотримання нормативів безпеки були розроблені і затверджені спочатку СанПіН
2.6.6.1169-02, а згодом — документ МАГАТЕ [7], присвячені радіаційному захисту під час поводження з
виробничими відходами нафтогазової галузі.
Проте радіаційна обстановка на нафтовидобувних територіях характеризується мінливістю, неоднорідністю та непостійністю, що й зумовлює актуальність та необхідність проведення дослідження
гігієнічної безпеки персоналу, оцінки індивідуальних та колективних доз опромінення для надання
рекомендацій із безпечних умов праці. Аналіз виконувався на прикладі Бугруватівського нафтовидобувного комплексу Охтирського НГВУ.
Радіонуклідний склад виміряних зразків мінеральних відкладень і технологічних шламів на
об’єктах Охтирського НГВУ не є постійним. За
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даними результатів експериментальних досліджень
відносний вміст радіонуклідів стосовно 226Rа перебуває в інтервалах:
Ас

228

Рb

214

0,3–1,5 0,8–1

Ві

214

Pb

212

Вi

212

208

Тl

0,8–1 0,1–0,4 0,1–0,4 0,04–0,1

В основній масі зразків відносний вміст радіонуклідів стосовно 226Rа не перевищує значень:
Ас

228

1

Рb

214

1

Ві

214

1

212

Pb

0,3

212

Вi

0,3

Тl

208

0,1

Гамма-постійна для суміші радіонуклідів
прийнятого складу буде дорівнювати:
Г = 9,2 + 3,62 + 0,3 × 8,2 ≈ ≈ 15 (Р∙см2)/(год∙мКі),
де 9,2; 3,6; 8,2 — значення гамма-постійних для
226
Rа, 228Ас і 224Rа відповідно.
Оцінку дози наочніше проводити через надходження радону. Передусім визначимо дозовий
коефіцієнт на одиницю інгаляційного надходження радону. Річна експозиція продуктами
радону на одиницю концентрації для персоналу
cтановить 4,45×10–3 мДж × год × м–3, або в дозових
одиницях — 6,2 мкЗв/рік. Для умов, визначених
як стандартні, річне надходження радону дорівнює 2040 Бк. Звідси дозовий коефіцієнт, визначений через надходження, дорівнює 3,0×10–9 Зв/Бк.
Цей дозовий коефіцієнт відповідає суміші з розбавленням 0,4. За умови рівноваги радону з його
продуктами розпаду дозовий коефіцієнт становитиме 7,6×10–9 Зв/Бк.
За даними прямих вимірювань радону експедицією Харківського СК «Радон» на майданчику
Гнідинцевської УПС, концентрація радону в повітрі досягала 1000 Бк/м лише в закритих резервуарах-відстійниках пластової води. Регламентне і
фактичне (за досвідом робіт) перебування персоналу всередині цих резервуарів не перевищує в середньому десяти годин на рік під час проведення
очисних, ремонтних робіт. Тому як верхню межу
радонової дози, яку отримують усі працівники
Бугруватівського родовища під час виконання
стандартних операцій, можна запропонувати значення, отримане за умови постійної концентрації
222
Rа на робочому місці 50 Бк/м і чинника рівноваги 0,4. За таких умов цей складник ефективної
дози дорівнюватиме 0,3 мЗв/рік.
Під час роботи комплексу установок попутно добувається, очищується і знову закачується
в пласти близько 1 млн. м3 пластової води на рік.
За орієнтовної втрати мінералізації 20% на території об’єкта у вигляді мінеральних відкладень на
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внутрішніх поверхнях обладнання локалізуються
близько 6 ГБк на рік тільки 226Rа. Крім цього, під
час очищення пластових вод від механічних домішок на установці очищення пластових вод нагромаджується осад — до 300 м3/рік за вологості
75%. За орієнтовного вмісту 226Rа у вологому шламі
4 кБк/кг і щільності шламу 2500 кг/м3 активність
226
Rа, що нагромаджується у шламах щорічно, сягне 3 ГБк. Загальна активність накопичуваних радіонуклідів, які мають періоди напіврозпаду понад 1
рік, у декілька разів вища.
Вміст 226Rа у шламах на установці відділення
пластової води можна прийняти рівним 4 кБк/кг.
Під час підсихання товщина порошистої кірки
не перевищує 1 мм. Таким чином, щільність забруднення радіоактивної поверхні (за максимально можливої щільності 2500 кг/м3) становитиме
10 кБк/м2. Присутність нафти значно зменшує
дефляційну здатність радіонуклідів. Проте для
забезпечення консервативності оцінок приймемо
значення коефіцієнта дефляції проміжним в інтервалі, що характеризує свіже випадання, — 10–7 м–1.
Концентрація Rа в повітрі при цьому становитиме 1 мБк/м3. Ця концентрація буде спостерігатися над забрудненою поверхнею. За віддалення від
неї середньорічні концентрації в точках за умови
ідеальної рози вітрів і відсутності вертикального
підйому будуть зменшуватися зворотно пропорційно віддаленості. Під час оцінки дози опромінення досить враховувати час знаходження тільки
в безпосередній близькості від майданчика.
Контакт осіб із персоналу з радіоактивними
мінеральними утвореннями можливий під час
проведення ремонтних робіт та робіт, пов’язаних із профілактичним очищенням обладнання.
У процесі експерименту відкачувалося повітря
на робочому місці в зоні дихання під час багаторазового послідовного різання відпрацьованої
насосно-компресорної труби з родовищ НГВУ
«Охтирканафтогаз». Ці роботи виконуються на
відкритому повітрі для подальшого транспортування в контейнерах; оскільки довжина однієї труби 10 м, то необхідно виконати 4 розрізи.
Потужність експозиційної дози (ПЕД) на робочому місці становила 4500 мкР/год. Для відкачки
повітря використовувався імпактор. Під час перерахунку активності на ступенях імпактора концентрація 226Rа в повітрі робочої зони становила
2,5 Бк/м3. Аналіз дисперсного розподілу дає змогу
припустити, що радіонукліди знаходяться у вигляді респіраторного пилу і доступні до проникнення в альвеоли легень.
Можна використати такі критичні умови для
визначення потужності ефективної дози під час
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проведення газозварювальних робіт на радіоактивно забрудненому обладнанні:
– 	концентрація 226Rа в повітрі робочої зони —
2,5 Бк/м3;
– АМАД аерозолів — 1 мкм;
– 	швидкість дихання — 3 м3/год (важка фізична
робота).
За подібних вхідних умов потужність ефективної дози становитиме:
НRa2 = 2,5×3,0×1,8×10–5 = 1,4×10–4 Зв/год,
що є недопустимим відповідно до НРБ-97.
У разі механічного впливу на забруднені поверхні концентрація респірабельних аерозолів буде
багаторазово нижчою (можна прийняти її значення
на рівні 10% від концентрації під час газозварювання). Тоді потужність інгаляційної дози під час проведення подібних робіт становитиме:
НRa3 = 0,25×3,0×1,8×10–5 = 1,4×10–5Зв/год.
Отримані вище оцінки можна вважати верхніми (піковими) межами цих складників дози. Проте
під час механічних очисних робіт бажане використання дихальних засобів індивідуального захисту
(ЗІЗ). Також рекомендується змочування сухих мінеральних кірок, що видаляються, для зменшення
їх порошіння. У разі виконання рекомендацій цей
складник інгаляційної дози може бути знижений
у десятки разів, але потрібне створення безпечних
умов роботи.
Під час ремонту і заміни обладнання часто
виникає необхідність у проведенні газозварювальних робіт. Усі можливі роботи, пов’язані з гарячим
різанням і зварюванням металу, що мав контакт із
пластовою водою, в обов’язковому порядку повинні
узгоджуватися зі службою радіаційної безпеки (РБ).

Оцінку індивідуальних доз опромінення
можна провести, використовуючи формалізований модельний режим роботи персоналу родовища. Весь персонал належить до категорії А. Часова
норма виробітку становить 41 год/тиждень. Час
роботи у шкідливих умовах на кожну особу закривається майстром. Чисельний склад персоналу
становить 112 чоловік (таблиця). За укрупненою
градацією 55 осіб виконують функції операторів,
35 осіб — ремонтний персонал (з них орієнтовно
6 — зварники), 22 особи — допоміжний персонал,
що практично не контактує з радіоактивним забрудненням.
Для розгляду індивідуальних доз опромінення досить розглянути три виробничі групи, такі
як оператори, ремонтники і зварники. Всі інші робітники за характером контакту з радіаційними
факторами в консервативному розгляді можуть
бути наближені до операторів.
Орієнтовний час перебування операторів у
зоні підвищеного γ-випромінювання не перевищує 20% робочого часу. Рівні потужності експозиційної дози залежно від вигляду обладнання, часу
його функціонування можуть бути різні.
Графік логнормального розподілу виміряних
рівнів ПЕД на обладнанні Бугруватівського родовища описує, що зі всіх значень віднято природний
складник ПЕД — 8 мкР/год. Незважаючи на порівняно високі пікові рівні ПЕД (понад 200 мкР/год),
що реєструються у процесі щорічного регламентного контролю, їх імовірності невеликі. Середня
потужність експозиційної дози на обладнанні
Бугруватівського родовища без урахування фонової добавки становить 17 мкР/год. Якщо внаслідок

Таблиця. Зведена таблиця чисельності обслуговуючого і ремонтного персоналу
Найменування
Оператори з обслуговування нафтових свердловин
Оператори з обслуговування нагнітальних свердловин
Обслуговування об’єктів збору нафти і газу
Обслуговування нагнітальних водоводів
Ремонтний персонал
Оператори ВРП
Машиністи КНС
Оператори об’єктів експериментальної ділянки «гарячого заводнення»
Обслуговування об’єктів зневоднення нафти, очищення пластової води
і підготовки нафти
Слюсарі-прибористи КВП і А
Слюсарі-електрики
Слюсарі-сантехніки
Всього

КНС

КЗП

Всього

12

12
2
5
3
35
7
4
4

2
5
3
2
4
4
4

1
17
1
38

33
3

18

18

2

3
17
2
112

1
74

№1 | 2018 |

| 39

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ
виходу на інші, більш забруднені горизонти буріння пікові значення ПЕД на обладнанні досягнуть
значень орієнтовно 4–5 мР/год, то в цьому разі середнє значення ПЕД по обладнанню родовища не
перевищить 350–400 мкР/год. У цьому разі ефективна доза зовнішнього γ-опромінення операторів
не перевищить 1 мЗв/рік.
Для оцінки максимальної інгаляційної дози
опромінення операторів розглянемо бригаду операторів, що обслуговують майданчик підсушення радіоактивного шламу. У цьому разі доза буде
складатися із трьох складників: постійного радонового складника (0,3 мЗв/рік); радієвого складника, зумовленого вітровим підйомом (4×10–8 Зв/
год. × 2000 год. = 0,08 мЗв/рік); радієвого складника за участю в зачистках обладнання — 1% робочого часу (1,4×10–5 Зв/год. × 20 год. = 0,28 мЗв/
рік). Сумарна інгаляційна доза операторів, таким
чином, не перевищить 0,7 мЗв/рік.
Сумарна колективна доза опромінення осіб,
які відповідно до своєї професійної діяльності можуть бути доступні до опромінення, так чи інакше пов’язаного з Бугруватівським нафтовидобувним комплексом, може бути розділена на такі три
складники, як:
– 	доза опромінення персоналу самого Бугрува
тівського родовища;
– 	
доза опромінення персоналу Охтирського
НГВУ, який періодично проводить роботи на
майданчиках Бугруватівського родовища;
– 	доза опромінення персоналу сторонніх організацій, що залучаються до робіт на Бугрува
тівському родовищі.
Проектна колективна доза опромінення самого персоналу Бугруватівського родовища визначається з даних таблиці. Значення колективної ефективної дози опромінення становить 0,27 чол. × Зв
на рік за 112 штатних одиниць персоналу.
Найбільш масштабні роботи, що вимагають
спеціального оснащення і кваліфікації персоналу,
проводяться персоналом цеху капітального ремонту Охтирського НГВУ. У перелік цих робіт входять:
заміна насосно-компресорних труб на свердловинах, заміна насосів, заміна викидних ліній, ремонт
і заміна великогабаритного обладнання ГЗУ тощо.
Кількість і склад осіб, що беруть участь у цих роботах, не є постійними. Тому колективну дозу їх
опромінення можна оцінити тільки виходячи із
сумарних трудовитрат на виконання цих робіт.
Професійний склад і види діяльності цих бригад у
середньому відповідають таким для ремонтної групи (включаючи зварників) Бугруватівського родовища. Таким чином, і середня доза їх опромінення
може бути визначена зі зваженої дози цієї групи для
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Бугруватівського родовища. Середньозважена доза
становить 4 мЗв/рік на одного працівника за референтного часу опромінення 1700 годин (36-годиний
робочий тиждень, 4–6 тижнів відпустка, за даними
НРБ-97). Звідси 1 чол. × год. роботи забезпечує колективну ефективну дозу 2,4 мкЗв. Орієнтовні трудовитрати цеху капітального ремонту на проведення робіт на Бугруватівському родовищі, виходячи
зі складу наявного і запроектованого обладнання,
не перевищать 10 000 чол. × год. за рік. Колективна
доза опромінення персоналу ЦКР при цьому становитиме 0,024 чол. × Зв на рік.
Для підприємств нафтовидобувної галузі є два
основних види аварій, які впливають або можуть
помітно вплинути на екологічну ситуацію як на
суміжних територіях (населення), так і на промисловому майданчику (персонал): зайняття нафти і її
відходів, розливи нафти і пластової води [8, 9].
Під час пожеж відбувається викид радіоактивних продуктів згоряння самої нафти. Також під час
вибухів герметично закритих неповних резервуарів можуть відбуватися залпові викиди ізотопів
радону з дочірніми продуктами. Крім цього, під час
розігрівання стінок ємностей можливе виділення
радіонуклідів із мінеральних відкладень. Унаслідок
усіх цих процесів можуть скластися умови для додаткового інгаляційного опромінення персоналу й
осіб, що беруть участь у гасінні пожежі.
Загалом за статистикою Охтирського НГВУ
частота виникнення пожеж становить близько
однієї на рік. Кількість окремих ділянок (свердловини, сепараційні дільниці тощо) перевищує
1000 одиниць. Таким чином, для кожної дільниці
ймовірність виникнення пожежі не перевищує
0,001 рік-1. На Бугруватівському родовищі кількість
таких дільниць не перевищить 20. Крім цього, для
виникнення подібної радіаційної ситуації необхідне накопичення дуже великої кількості радіоактивних осадів на момент зайняття. Імовірність цієї
події не перевищить 0,1. Отже, максимальна частота виникнення пожежі з подібними радіаційними
ефектами для Бугруватівського родовища не перевищить 0,002 рік-1.
Для зменшення радіаційного впливу на персонал вже у процесі аварії рекомендується застосування дихальних ЗІЗ, що дасть змогу зменшити
інгаляційні дози в 10–100 разів. На родовищі можливі випадки надмірного накопичення радону в
закритих ємностях. При цьому є ймовірність реалізації ситуації, коли у разі неправомірних вказівок
керівника або неправильних дій персоналу відбудеться проникнення людей у непровітрену ємність або тривале вдихання газів, що витікають із.
У цьому разі найбільш критичним можна вважати

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ
випадок невеликої ємності — 10 м3 і вдихання всього об’єму повітря, локалізованого в ній. Імовірність
реалізації подібної ситуації оцінити дуже важко.
Внаслідок експертних оцінок встановлена верхня
межа ймовірності цієї події для Бугруватівського
родовища — 0,05 рік-1.
За рівнем потужності поглинутої дози гаммавипромінювання (менше 1 мкГр/год (11,5 мкР/год))
та рівнем питомої активності альфа-активних
нуклідів (менше 100 кБк/кг) тверді РАВ, що можуть
утворюватися на родовищі, належать до категорії
низькоактивних [10]. Виняток можуть становити
окремо зібрані мінеральні відкладення з обладнання чи НКТ — вони можуть належати до середньоактивних РАВ (питома альфа-активність нуклідів
перевищує 100 кБк/кг, але менша 100 МБк/кг). За
наявного вмісту радіонуклідів РАВ належать до
довгоіснуючих, які мають радіонукліди з періодами
напіврозпаду понад 100 років.
У НГВУ «Охтирканафтогаз» уже відпрацьована схема поводження із твердими РАВ.
Пропонується зберегти чинний порядок збору,
тимчасового зберігання та передачі на захоронення твердих РАВ.
Висновки. Для більшості видів робіт із поточного обслуговування та ремонту обладнання родовища якихось спеціальних засобів індивідуального
захисту не потрібно. Персонал повинен бути забезпечений спецодягом відповідно до галузевих норм.
Додаткові засоби захисту потрібні для робіт,
під час яких можливе наближення до відкладень зі

значним вмістом радіонуклідів; роботи всередині
ємностей з наявністю забруднених радіонуклідами відкладень; під час проведення зварювальних
робіт на забрудненому обладнанні. Під час робіт
із зачистки обладнання від радіоактивних відкладень із поверхневим забрудненням відкладень понад 1000 част./хв. × см2 необхідно застосовувати
засоби захисту органів дихання та шкіри, оберігатися від забруднення шкіри та спецодягу частками відкладень. Додаткові ЗІЗ під час цих робіт
такі: респіратор, резинові рукавиці, прорезинений
фартух, чоботи. Для захисту від бета-випромінювання необхідно використовувати захисні окуляри
з органічного скла. Під час робіт зі шламами вузла зневоднення осаду потрібно одягати резинові
чоботи, резинові рукавиці, прорезинений фартух.
Для зменшення інгаляційної дози опромінення
зварників потрібно використовувати респіратор та
зачищати зону нагрівання металу від радіоактивних відкладень.
Рекомендується під час зварювальних робіт на
обладнанні, забрудненому радіоактивними відкладеннями, використовувати мобільну (пересувну)
фільтровентиляційну установку, яка б забезпечувала локальне видалення та очистку токсичних і
радіоактивних речовин. Така установка необхідна
не тільки для Бугруватівського родовища (рівні
забруднення натепер тут незначні), а й для захисту персоналу під час робіт на наявному в НГВУ
«Охтирканафтогаз» обладнанні зі значним рівнем
радіоактивного забруднення.
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