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ЗАПРАЦЮВАЛА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ВЕРСІЯ ГЕОПОРТАЛУ БАЗИ ДАНИХ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», ЯКИЙ ЗНАЙОМИТЬ
З ГЕОЛОГІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПО НАФТОГАЗОНОСНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ, НАЯВНОЮ В КОМПАНІЇ
22 грудня 2017 р. Правління НАК «Нафтогаз України»
прийняло рішення про закупівлю послуг зі створення гео
інформаційної платформи на основі бази даних геологогеофізичної інформації Національної акціонерної компа
нії «Нафтогаз України» (далі також – БДГГІ Компанії або
бази даних), в рамках виконання яких у травні 2019 р. була
здійснена експериментальна розробка Геопорталу БДГГІ
Компанії з функціями інтерфейсу бази даних та побудови
графічного образу. На Геопорталі міститься інформація
про наявні в Компанії матеріали, отримані за результатами
проведених геологорозвідувальних робіт, зокрема первин
ні польові матеріали регіональної чи площадної сейсмороз
відки або дані геофізичних досліджень свердловин тощо.
Геопортал дає уявлення про вивченість нафтогазоно
сних територій та просторовий розподіл геологічної
інформації, об’єктів та точок геологічних спостережень
або геофі
зичних, геохімічних та інших видів дослі
джень, що дозволяє швидко її отримати та ефективно

використовувати, сприяє раціональному плануванню та
розміщенню геологорозвідувальних робіт з урахуванням
проведених досліджень та вже наявних даних, запобігає
дублюванню досліджень, дозволяє мінімізувати витрати
часу, фінансових і технічних ресурсів, зважено і опера
тивно приймати обґрунтовані рішення стосовно участі
в аукціонах/конкурсах на право користуватись надрами,
мінімізувати ризики.
Зайти на Геопортал можна за посиланням:
https:// gis.naukanaftogaz.com/portal/home/index.html.
Для зареєстрованих і анонімних відвідувачів
Геопорталу передбачено різні рівні доступу до метаданих.
Зареєстрованим користувачам надається можливість озна
йомитись з більш повними каталогами наявної в Компанії
геологічної інформації.
Для ознайомлення з самою геологічною інформаці
єю та умовами отримання її у користування пропонується
звертатись безпосередньо в НАК «Нафтогаз України».
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Використання результатів акустичних та нейтронних
досліджень для виділення газоносних покладів
Качалівського нафтогазоконденсатного родовища
© Федоришин Д.Д.
д-р. геол. наук
Федорів В.В.
канд. геол. наук
ІФНТУНГ

UA

Розглядаються результати акустичних та нейтронних методів досліджень газових покладів
Качалівського нафтогазоконденсатного родовища. Обґрунтовується вплив газонасиченості
на покази цих методів. У результаті аналізу отриманих даних встановлено, що газонасиченість по-різному впливає на покази акустичного та нейтронних методів. На основі отриманих даних розроблено методику виділення газоносних покладів шляхом нормування параметрів акустичного каротажу та нейтронної пористості.
У результаті обробки даних акустичного та нейтронного гамма-методів досліджень свердловин візейських та турнейських відкладів Качалівського нафтогазоконденсатного родовища виділено додаткові газоносні об’єкти, які за стандартними методиками були пропущені.
Розроблену методику можна використовувати як у відкритому, так і у закритому стовбурі
свердловини.
Ключові слова: поклад, газоносність, нормовані параметри, акустичний каротаж,
нейтронна пористість.

RU

Рассматриваются результаты акустических и нейтронных методов исследований газовых
залежей Качаловського нефтегазоконденсатного месторождения. Обосновывается влияние
газонасыщенности на показания этих методов. В результате анализа данных установлено, что
газонасыщенность по-разному влияет на показания акустического и нейтронных методов.
На основе полученных данных разработана методика выделения газоносных залежей путем
нормирования параметров акустического каротажа и нейтронной пористости.
В результате обработки данных акустического и нейтронного гамма-методов исследований
скважин визейских и турнейских отложений Качаловского нефтегазоконденсатного месторождения выделены дополнительные газоносные залежи, которые по стандартным методикам были пропущены. Разработанную методику можно использовать как в открытом, так и в
закрытом стволе скважины.
Ключевые слова: залежь, газоносность, нормированные параметры, акустический каро
таж, нейтронная пористость.

EN

The results of acoustic and neutron methods for gas deposits at Kachalivske oil and gas-condensate
field are considered. The influence of gas saturation on the indications for these methods is substantiated. As a result of analysis the obtained data it was established that gas saturation in different
ways affects acoustic and neutron methods. Based on obtained data, the method for determine gas
saturated layers was developed by normalizing the parameters of acoustic logging and neutron porosity.
As a result of data processing of acoustic and neutron-gamma methods for visean and tourney deposits at Kachalivske oil and gas-condensate field, extra gas objects were extracted which, according
to standard methods, were omitted. The developed method can be used both in the open and in the
closed borehole.
Key words: deposit, gas content, normalized parameters, acoustic logging, neutron porosity.

УДК 553.98

Актуальність. З огляду на те, що натепер
буріння свердловин проводиться в дуже малих обсягах, виникає необхідність проводити
переінтерпретацію результатів геофізичних
досліджень свердловин старого фонду нафтогазових родовищ України з метою виявлення
нових перспективних на нафту і газ об’єктів.
Важливою проблемою у процесі збільшення
перспектив видобутку нафти і газу є недостатня інформативність та достовірність виявлення продуктивних порід-колекторів у розрізах

свердловин зі складною геологічною будовою
за даними ГДС. Натепер розроблено багато методик щодо вирішення поставленого завдання,
однак причини, які зумовлюють зниження інформативності результатів геофізичних досліджень свердловин, не досить обґрунтовані для
складнопобудованих геологічних розрізів та
порід, що їх виповнюють [1–3].
Для виділення газонасичених порід-колекторів у обсаджених свердловинах в основному використовують нейтронні методи, а в
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необсаджених – нейтронні, акустичні, гамма-методи, електричні та інші. З огляду на інформативність результатів акустичного та радіоактивних методів, розроблення методик
виділення газонасичених порід-колекторів у
складнопобудованих розрізах газових та газоконденсатних родовищ України є актуальним
завданням.
Аналіз опублікованих праць. Питаннями
використання акустичного та нейтронних
методів у процесі досліджень складнопобудованих розрізів займалася низка вчених, зокрема Б.Н. Івакін, Є.В. Карус, О.Л. Кузнєцов,
В.Ф. Козяр, Н.А. Смирнов, Д.В. Белоконь,
В.М. Добринін, С.С. Інтенберг, М.Г. Латишова,
Б.Ю. Вендельштейн, Д. Моос, Дж. Двойкін,
Р. Рамаморті, У.Ф. Мерфі, Б.Е. Хорнбі,
Е.C. Пастернак та інші [3–9]. У розвиток виділення порід-колекторів за даними геофізичних
досліджень свердловин значний внесок зробив
Н.З. Заляєв [10]. Використання результатів одного з методів геофізичних досліджень свердловин під час виділення газонасичених колекторів
у складнопобудованих розрізах приводить до
помилкового їх виділення або пропуску. У вищевказаних працях в основному приділяється
увага окремим геофізичним методам у процесі
виділення колекторів.
Мета статті – розробити методичні засади
комплексного використання результатів акустичного та нейтронних методів для виділення
газоносних покладів візейських і турнейських
відкладів Качалівського нафтогазоконденсатного родовища.
Методи дослідження. Основними методами є комплексні акустичні та нейтронні
свердловинні дослідження порід-колекторів
складнопобудованих розрізів продуктивних
горизонтів візейських та турнейських відкладів
Качалівського нафтогазоконденсатного родовища. Отримані результати обробляли методом математичної статистики з використанням
комп’ютеризованої системи обробки даних гео
фізичних досліджень свердловин «Геопошук».
Виходячи з аналізу результатів вищезгаданих наукових праць, необхідно відмітити, що на
геофізичні параметри значною мірою впливає
флюїд, який насичує пори, тому постає питання оцінки складу та реологічних властивостей
флюїду в порах.
Унаслідок меншого вмісту водню в газі, ніж
у рідких флюїдах, газонасиченість пор зумовлює заниження значень пористості за даними
нейтронних методів. Водночас газ має меншу
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густину порівняно з водою, що завищує значення пористості за даними АК або ГГК-Г. У результаті цього покази нормованих кривих НГК
та АК або ГГК-Г у газоносних та водоносних колекторах будуть розходитись.
Величина розбіжності відображає сумарний ефект впливу газу на покази НГК та АК.
Для кількісного врахування можливих викривлень цих параметрів вищевказаних методів
необхідно визначити частку цього ефекту, яку
зумовлює кожний із методів окремо. Це питання досить ґрунтовно висвітлене Н.З. Заляєвим
[10]. Автор приводить порівняння нормованих кривих FНГК і FАК у водоносних і газоносних
частинах розрізу з однаковим значенням пористості. Стабільність колекторських властивостей встановлена за сусідніми водоносними
свердловинами, де покази АК і НГК визначені
без суттєвих змін по всій товщині розрізу. У таких випадках рівень дійсних значень пористості для газоносної ділянки отримують шляхом
екстраполяції кривої пористості із водоносної
ділянки розрізу. Відхилення кривих FНГК і FАК
від цього рівня відображають ефекти впливу
газу на кожний із методів окремо [10].
У результаті аналізу фактичних каротажних матеріалів Н.З. Заляєвим встановлено,
що отримані ефекти впливу газу на FНГК і FАК
протилежні за знаком, але близькі за величиною. Це свідчить про те, що є загальна закономірність зміни показів НГК і АК залежно від
вмісту газу.
У роботі [11] показано, що найбільш чутливим до вмісту газу в породі вважається густинний гамма-гамма-метод. У цій роботі фактор впливу газу на покази ГГК-Г оцінювався
способом порівняння нормованих показів
FГГК-Г і FНГК у теригенних розрізах із сталою пористістю. Встановлено, що газонасиченість на
значення FГГК-Г впливає практично так само, як
і на FАК, але в протилежному напрямі щодо FНГК.
Газоносні пласти-колектори за своїм водневим вмістом ωг відрізняються від нафтоносних
або водоносних [1, 3]. Газоносна і нафтоносна частини пласта мають майже однакові електричні
характеристики, і методи електрометрії не дають достовірної інформації про нафтонасиченість і газонасиченість колекторів. За невеликої
зони проникнення фільтрату промивної рідини
газонасичені породи відмічаються підвищеними значеннями показів нейтронного гамма-каротажу (НГК) та нейтрон-нейтронного каротажу за тепловими нейтронами (ННК-Т). Досить
достовірні результати можуть бути отримані
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під час повторних замірів нейтронних методів різних модифікацій. Ефективність використання методик повторних замірів залежить
від: особливостей апаратури; літології та часу
розформування зони проникнення.
Для складнопобудованих геологічних розрізів газових родовищ виділення газових порід-колекторів ускладнюється низкою факторів. Одним із таких факторів є наявність зони
проникнення різної глибини, що приводить до
різного часу її розформовування.
Тому слід відзначити, що використання методики почасових замірів у тих чи інших випадках стає неможливим.
Основний матеріал дослідження. З метою
зниження часу витрат на виділення газонасичених порід-колекторів пропонується методика,
яка базується на використанні результатів нейтронного гамма-каротажу або нейтрон-нейтронного каротажу та акустичного каротажу.
В основу методики покладено нормування показів цих методів. Із загальних фізичних основ

методів відомо [1–3, 6], що низька нейтронна
пористість та об’ємна густина газу порівняно
з аналогічними параметрами для води зумовлюють різні покази методів промислової геофізики, які залежать від пористості порід-колекторів. Виходячи з цього, для виділення
газонасичених колекторів пропонується використовувати комплексування результатів визначення пористості за даними акустичного методу та нейтронного гамма-методу. На покази
вищезгаданих методів газонасичення впливає
однаковою мірою, але у різній противазі.
Першим етапом цієї методики є перетворення кривої інтервального часу проходження
пружної хвилі в криву пористості KпАК (рис. 1)
та кривої вторинного гамма-випромінювання
в криву нейтронної пористості KпНГК (рис. 1) за
загальноприйнятими методиками [1, 2, 4, 7].
Наступним етапом є зіставлення отриманих кривих. З метою поєднання отриманих
результатів визначення пористості за даними
акустичного та нейтронного гамма-методів

Рис. 1.  Виділення газонасичених колекторів на Качалівському нафтогазоконденсатному родовищі
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необхідно привести їх до єдиних умов. Якщо
привести до єдиного масштабу криві
нейтронної пористості KпНГК та пористості,
визначеної за даними акустичного каротажу
KпАК (рис. 1), то в газонасичених колекторах
буде відзначатися перевищення показів нормованого параметра F(KпАК) за даними акустичного каротажу над показами нормованого параметра F(KпНГК) за даними нейтронного
гамма-каротажу [1–3, 7].
Нормовані параметри F(KпАК) та F(KпНГК)
розраховуємо за формулами:
,

(1)
,

(2)

де
,
,
– нейтронна
пористість, відповідно, проти пласта, що досліджується, пластів із мінімальними та макси,
,
–
мальними значеннями;

пористість, визначена за даними акустичного
каротажу, відповідно, проти пласта, що дослід
жується, пластів із мінімальними та максимальними значеннями.
У таблиці приведено вибірку результатів розрахунків нормованих параметрів
акустичного каротажу та нейтронного гамма-каротажу для газоносних і водоносних
пластів візейських та турнейських відкладів
Качалівського нафтогазоконденсатного родовища. За результатами розрахунків зроблено
зіставлення F(KпАК) з F(KпНГК), яке зображено
на рис. 2. Із рис. 2 видно, що газонасичені колектори досить виділяються на фоні водонасичених. Слід відмітити, деякі інтервали
газонасичених пластів попадають в область
водонасичених, що зумовлено флуктуацією
каротажних кривих. З метою апробації цієї
методики зроблено зіставлення нормованого
параметра F(KпАК) з нормованим параметром
F(KпНГК) для візейських відкладів ЗахідноСолохівського газоконденсатного родовища.

Рис. 2.  Зіставлення F(KпАК) та F(KпНГК) для виділення газонасичених колекторів кам’яновугільних відкладів

Качалівського нафтогазоконденсатного родовища
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Таблиця. Результати розрахунку нормованих параметрів для акустичного каротажу F(KпАК)

та нейтронного гамма-каротажу F(KпНГК)

Інтервал пласта, м

hзаг., м

4470,2–4479,8
4590,0–4599,4
4599,4–4602,2
4560,4–4571,8
4610,0–4613,0
4693,4–4704,0
4721,0–4723,0
4723,0–4727,0
4727,0–4729,2
4669,2–4674,0
4749,4–4753,2
4759,2–4762,0
4762,0–4769,4
4769,4–4772,8
4772,8–4775,2
4775,2–4784,6
4784,6–4788,8
4788,8–4792,4
4584,8–4587,0
4704,8–4708,0
4711,2–4716,4
4642,0–4645,6
4720,6–4725,2
4725,2–4727,2
4734,0–4740,6
4752,8–4755,2

9,6
9,4
2,8
11,4
3
10,6
2
4
2,2
4,8
3,8
2,8
7,4
3,4
2,4
9,4
4,2
3,6
2,2
3,2
5,2
3,6
4,6
2
6,6
2,4

4538,2–4544,2
4560,4–4571,8
4648,2–4651,2
4681,8–4684,0
4656,6–4659,6
4555,4–4561,6
4562,4–4566,0
4576,4–4580,6
4797,6–4802,0
4820,4–4824,0
4630,0–4632,8
4501,6–4504,8
4640,4–4644,4
4681,6–4686,4
4727,6–4735,6
4529,2–4535,0
4646,0–4649,8
4519,6–4523,6
4531,2–4536,8
4658,0–4663,2
4545,6–4552,0
4457,2–4460,8
4596,0–4599,4

6
11,4
3
2,2
3
6,2
3,6
4,2
4,4
3,6
2,8
3,2
4
4,8
8
5,8
3,8
4
5,6
5,2
6,4
3,6
3,4

ΔΤ, мкс/м

F(KпАК)

Газонасичені пласти
232
0,74
228
0,69
220
0,57
234
0,77
237
0,81
233
0,76
224
0,63
229
0,70
222
0,60
220
0,57
220
0,57
207
0,39
220
0,57
215
0,50
220
0,57
213
0,47
229
0,70
215
0,50
218
0,54
240
0,86
216
0,51
220
0,57
220
0,57
220
0,57
212
0,46
216
0,51
Водонасичені пласти
210
0,43
234
0,77
202
0,31
215
0,50
215
0,50
208
0,40
209
0,41
195
0,21
197
0,24
204
0,34
214
0,49
209
0,41
205
0,36
203
0,33
207
0,39
226
0,66
197
0,24
201
0,30
190
0,14
204
0,34
205
0,36
213
0,47
191
0,16

ΔΙnγ

F(KпНГК)

Характер
насичення

0,42
0,58
0,58
0,19
0,23
0,26
0,31
0,35
0,4
0,32
0,61
0,5
0,41
0,4
0,52
0,55
0,39
0,61
0,37
0,34
0,54
0,33
0,44
0,43
0,52
0,36

0,24
0,08
0,08
0,73
0,61
0,53
0,42
0,35
0,27
0,40
0,05
0,15
0,25
0,27
0,13
0,10
0,28
0,05
0,31
0,36
0,11
0,38
0,22
0,23
0,13
0,33

газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.
газонас.

0,44
0,19
0,6
0,29
0,28
0,48
0,59
0,56
0,54
0,48
0,35
0,26
0,37
0,35
0,29
0,29
0,49
0,47
0,35
0,52
0,46
0,33
0,42

0,22
0,73
0,06
0,46
0,48
0,17
0,07
0,09
0,11
0,17
0,35
0,53
0,31
0,35
0,46
0,46
0,16
0,18
0,35
0,13
0,19
0,38
0,24

водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
водонас.
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З рис. 3 можна дійти висновку про можливість використання цієї методики виділення
газоносних колекторів і на інших газових та
газоконденсатних родовищах України.
На рис. 1 наведено планшет пошуково-
розвідувальної свердловини Качалівського
нафтогазоконденсатного родовища, на якому
наведені результати обробки даних свердловинних досліджень, у результаті яких зроблено перетворення кривої акустичного каротажу ΔT у нормовану криву F(KпАК) та кривої
нейтронного гамма-каротажу Inγ в нормовану
криву F(KпНГК). Газоносні інтервали виділяються на фоні водоносних за приростом нормованої кривої F(KпАК) над нормованою кривою
F(KпНГК). Ця область відмічена жовтим кольором. Виділені газоносні колектори досить чітко
підтверджуються іншими методами геофізичних досліджень свердловин.
Нами зроблені аналогічні розрахунки нормованих параметрів F(KпАК) та F(KпНГК) по одній

із свердловин Крехівського газового родовища,
яке розташоване в Передкарпатському прогині,
та виділено газоносний поклад. Цей газоносний
інтервал підтверджується проведеними випробуваннями на трубах, де отримали приплив
газу (рис. 4).
Висновок. Таким чином, розроблену методику доцільно використовувати під час
оперативної інтерпретації результатів ГДС
для виділення газонасичених порід-колекторів складнопобудованих геологічних розрізів газових та газоконденсатних родовищ
як Дніпровсько-Донецької западини, так і
Передкарпатського прогину. Слід відмітити,
що цю методику також можна використовувати під час дослідження в обсаджених свердловинах за наявності результатів широкосмугового акустичного каротажу, записаного
апаратурою АМАК-2.

Рис. 3.  Зіставлення F(KпАК) та F(KпНГК) для виділення газонасичених колекторів візейських відкладів

Західно-Солохівського газоконденсатного родовища Дніпровсько-Донецької западини
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Рис. 4.  Виділення газонасичених пластів-колекторів Крехівського газового родовища Передкарпатського прогину

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Методические рекомендации по определению подсчетных параметров залежей нефти и газа по материалам геофизических исследований скважин с
привлечением результатов анализа керна, опробования и испытания продуктивных пластов / Под ред. Б.Ю. Вендельштейна, В.Ф. Козяра, Г.Г. Яценко. – Калинин:
НПО «Союзпромгеофизика», 1990. – 261 с.
2. Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтенасыщенности пород / В.Н. Дахнов – М.: Недра, 1985. – 310 с.
3. Интенберг С.С. Интерпретация результатов геофизических исследований скважин / С.С. Интенберг – М.: Недра, 1987. – 375 с.
4. Ивакин Б.Н. Акустический метод исследования скважин / Б.Н. Ивакин, Е.В. Карус, О.Л. Кузнецов. – М.: Недра, 1978. – 320 с.
5. Козяр В.Ф. Измерения параметров упругих волн зондами с монопольными и дипольными преобразователями (результаты промышленных испытаний) /
В.Ф. Козяр, Н.А. Смирнов, Д.В. Белоконь, Н.В. Козяр // Каротажник. – 1998. – № 42. – С. 14-30.
6. Добрынин В.М. Новая технология определения текущей нефтенасыщенности / В.М. Добрынин, А.В. Городнов, В.Н. Черноглазое // НТВ «Каротажник», Вып
29 Тверь ГЕРС, 1996. – С. 57-67.
7. Латышова М.Г. Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований скважин / М.Г. Латышова, Б.Ю. Вендельштейн, В.П. Тузов – М.: Недра,
1990. – 312 с.
8. Moos D. Sonic logging through casing for porosity and fluid characterization in the Wilmington field, CA / D. Moos, J. Dvorkin // SEG / Denver’96: SEG Int. Expo. And 66
th Annual Meet., Denver, Coto, 1996, November 10–15, – Tulsa (Oklahoma), – 1996. – V. 1. – C.BG2.5.
9. Ramamoorthy R. Fluid identification through dynamic modulus decomposition in carbonate reservoirs / R. Ramamoorthy, W.F. Murphy // SPWLA 39 th Annual
Logging Symposium, 1998, May 26–29, Abstr. Log Analyst. – 1998. – V. 39. – Р. 131-133.
10. Заляєв Н.З. Методика автоматизированной интерпретации геофизических исследований скважин / Н.З. Заляєв – Минск: Университетское, 1990. – 144 с.
11. Дахнов В.Н. Состояния и пути усовершенствования геофизических методов изучения карбонатных коллекторов / В.Н. Дахнов // Геофизические
исследования нефтяных и газовых скважин. – М. Недра, 1971. – С. 8.
№1 2019 |

| 09

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Аналіз ускладнень у процесі буріння
свердловин і експрес-методи прогнозування
зон АВПТ у Передкарпатському прогині
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UA

У статті здійснено аналіз ускладнень у процесі буріння свердловин у зонах аномально
високих пластових тисків (АВПТ) Передкарпатського прогину і запропоновано експрес-методи визначення та прогнозування АВПТ у цьому регіоні.
Ключові слова: нормальний гідростатичний тиск, аномальний пластовий тиск, ано
мальний поровий тиск, градієнт порового тиску, питомий електричний опір.

RU

В статье осуществлен анализ осложнений в процессе бурения скважин в зонах аномально высоких пластовых давлений (АВПД) Предкарпатского прогиба и предложены экспресс-методы определения и прогнозирования АВПД в этом регионе.
Ключевые слова: нормальное гидростатическое давление, аномальное пластовое дав
ление, аномальное поровое давление, градиент порового давления, удельное электриче
ское сопротивление.

EN

The article analyzes the complications in the process of wells drilling in the zones of abnormally high reservoir pressures (AVPT) of the Carpathian Trench and proposes express methods for
the determination and prediction of AVPT in this region.
Key word: normal hydrostatic pressure, abnormal reservoir pressure, anomalous pore pressure,
pore pressure gradient, specific electrical resistance.

Нині у Передкарпатті більшість нафтогазоносних площ до глибини 4000 м певною мірою
вже вивчені, тому пошуки нових родовищ зосереджені головним чином на глибинах 4500–
6000 м і більше.
У зв’язку з необхідністю освоєння великих
глибин із метою розкриття та розвідки глибинних структур другого, третього і четвертого
ярусів виникли питання, вирішення яких тісно пов’язано з ефективністю подальших гео
логорозвідувальних робіт. До них належать:
прогнозування та оцінка пластових і порових
тисків та вибір оптимального комплексу досліджень із метою передбачення у процесі буріння
свердловин зон з аномально високим пластовим тиском (АВПТ).
Спроби прогнозування АВПТ у такому
складному тектонічному регіоні робили багато
дослідників [1–5], які вивчали генезис аномально високих пластових тисків і прогнозування
проводили різними методами. В основному будувались епюри пластових тисків, тобто графіки
зміни пластових тисків із глибиною за замірами
глибинними манометрами або розрахованими пластовими тисками за густиною промивальної рідини в переливаючій свердловині,
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а також будувалися карти приведених ізобар.
Прогнозування пластових тисків здійснювалося методом аналогій із сусідньою площею (для
якої вже були вказані дані), подібною за своєю
геологічною будовою та відкладами одного і
того самого віку.
Так, у ЦНДЛ «Укрнафта» у 1976 р. дослід
жувався латеральний розподіл пластових тисків у водоносних горизонтах, за отриманими
результатами було побудовано схеми фактичних пластових тисків, приведених до відмітки
-2000 м, і схеми прогнозних пластових тисків
Внутрішньої зони Передкарпатського прогину.
За цією схемою надавалися прогнозні тиски буровим організаціям до початку буріння свердловин: 14-Космач-Покутський, 23-ЯблунькаКричка та ін. Прогнозні тиски, визначені за
побудованими схемами, були неточними, що
підтвердилося практикою буріння свердловин
у цьому регіоні та виконаними замірами пластових тисків глибинними манометрами.
У процесі буріння пошуково-розвідувальних свердловин у межах Передкарпатського
прогину часто траплялися прояви аномально високих пластових тисків. У результаті цих
проявів відбуваються: викиди промивальної
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Рис. 1.  Оцінка АВПТ і причина газового викиду у свердловині 11-Росільна
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рідини, прихоплення бурових колон, обвали
стінок свердловини, нафтогазопрояви та інші
ускладнення, що створюють труднощі проводки
свердловин до проектної глибини або призводять до їх ліквідації за технічними причинами.
Під час буріння глибоких і надглибоких
свердловин зони АВПТ особливо небезпечні, оскільки зі збільшенням глибини абсолютні
значення пластових тисків збільшуються, і непередбачувані тиски, що перевищують величини гідростатичних, загрожують аваріями. Так,
свердловина 11-Росільна (рис. 1) бурилася на
глинистому розчині густиною 1,8–1,9·103 кг/м3,
що створювало репресію на пласт до 15 МПа і
привело до поглинання розчину. Тому густину
промивальної рідини знизили до 1,54·103 кг/м3.
На глибині 2937 м зустрівся газоносний горизонт з АВПТ і стався викид. Промивальна рідина густиною 1,54·103 кг/м3 не створювала достатнього тиску на пласт, і її величина не була вчасно
скоригована. У результаті ускладнень ствола
свердловину ліквідували.
Разом із тим буріння свердловин із застосуванням обважненої промивальної рідини призводить до глинизації пластів та їх
неякісного розкриття. Обмеження величини
репресії промивальної рідини на пласти-колектори підвищить ефективність розвідувальних робіт, а також збільшить швидкість
буріння свердловини. У зв’язку з цим необхідність розроблення та впровадження методів
прогнозування АВПТ є актуальним питанням у такому тектонічно складному регіоні, як
Передкарпатський прогин.
Для успішного вирішення питання оцінки
та прогнозування АВПТ у регіоні потрібно виділити найбільш раціональний комплекс дослід
жень стосовно складчасто-насувного характеру
будови Внутрішньої зони Передкарпатського
прогину.
На підставі статистичної обробки накопичених до цього часу даних прогнозування АВПТ
у Внутрішній зоні Передкарпатського прогину
(75 свердловин) нами виявлено кореляційні залежності між електричним опором глинистих
порід і величинами нормальних та аномальних
порових тисків. Отримані результати стали основою запропонованих нижче експрес-методів
прогнозування зон АВПТ.
З метою оперативного визначення необхідної густини промивальної рідини під час
буріння свердловин на розвідувальних площах
Внутрішньої зони Передкарпатського прогину
побудовано палетку залежності:
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,

(1)

де ρгл.н. − питомий електричний опір пласта з гідростатичним тиском на заданій глибині в Ом·м;
ρгл.а. − питомий електричний опір пласта з аномальним тиском на тій самій глибині в Ом·м.
В основу палетки (рис. 2) покладено емпіричні залежності між зміною питомого електричного опору глинистих порід у зоні АВПТ
) та очікуваним градієнтом пластово(тобто
го тиску (Гр). Для нормального буріння свердловини густина глинистого розчину має дорівнювати градієнту тиску.
Палетка на прозорій основі є системою
ліній, що проградуйовані в еквівалентних
тиску значеннях густини промивальної рідини відносно лінії нормально ущільнених
глин, побудованої на основі зміни питомого
електричного опору глинистих порід із глибиною, які показують умови нормального гідростатичного тиску (1,1·10-2 МПа/м) окремих
ярусів (складок).
Спосіб визначення необхідної густини
промивальної рідини для буріння свердловини
у заданому інтервалі на «рівновазі» полягає у
такому:
1. Будуємо графік зміни питомого електричного опору глин із глибиною та проводимо лінію нормально ущільнених глин для цього
ярусу (складки).
2. Визначаємо покрівлю зони АВПТ, починаючи з якої значення питомих електричних
опорів глин відхиляються від нормалі.
3. Накладаємо палетку на графік зміни
питомого електричного опору так, щоб сумістити лінію нормально ущільнених глин із лінією нормальної густини промивальної рідини
(1,1·103 кг/м3).
4. За точками перетину ліній еквівалентної густини промивальної рідини та питомого
електричного опору глин у зоні АВПТ визначаємо необхідну густину промивальної рідини
для буріння свердловини у цьому інтервалі.
Побудована нами палетка значно скорочує
розрахункові операції, які необхідно виконати у
разі застосування методики «кривих нормально ущільнених глин» [6] для визначення градієнтів тисків (еквівалентної промивальної рідини) у заданому інтервалі.
Слід зазначити, що запропоновану кореляційну залежність для прогнозування АВПТ
у Внутрішній зоні Передкарпатського прогину
можна легко побудувати і для інших регіонів,
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Рис. 2.  Палетка для визначення необхідної густини промивальної рідини за кореляційною залежністю
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які відрізняються за геологічною будовою від
досліджуваної області за даними вивчення

інтервалу та подальшого прогнозування густини, є побудована нами номограма (рис. 3).
Запропонована номограма, як і палетка (рис. 2), дає можливість до мінімуму скоротити кількість поетапних операцій для визначення градієнтів аномальних тисків. Для
цього, як і під час застосування палетки, за
побудованою залежністю ρП=f(H) на глибині Н у зоні АВПТ визначаємо значення
.

.

залежностей

Найпростішим способом визначення градієнтів порових тисків із метою встановлення
необхідної густини промивальної рідини, яку
необхідно застосувати в процесі буріння цього
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Рис. 3.  Номограма залежності
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Рис. 4.  Оцінка АВПТ і виділення розривних порушень у свердловині 29-Сливки
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Далі залежно від величини обчисленого відношення
визначаємо значення градієнта порового тиску. Ця величина і буде відповідати густині
промивальної рідини, яку необхідно застосувати
під час буріння свердловин на рівновазі.
Наведемо приклад визначення градієнта порового тиску з використанням номограми для
свердловини 29-Сливки (рис. 4). Згідно з одержаною номограмою (рис. 3), глибині 3044 м і відношенню
, що дорівнює 2,8, відповідає градієнт
тиску 1,56·10-2 МПа/м, який у цьому разі повністю збігається з градієнтом пластового тиску, що
замірювався манометром на цій глибині.
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Глибині 3540 м і відношенню, що дорівнює
2,2, відповідає градієнт тиску 1,42·10-2 МПа/м.
Отже, похибка у визначенні в цьому разі становить 1,4%.
Наведені приклади свідчать, що ця номограма повністю підходить для встановлення
необхідної густини промивальної рідини для
буріння свердловини на рівновазі «свердловина-пласт».
З метою оперативної видачі попереднього
висновку нами побудована статистична залежність між приростом порового тиску (Δ Р) і від(рис. 5).
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Рис. 5.  Графік залежності
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св.№3 Ольхівка
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для Внутрішньої зони Передкарпатського прогину
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БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
Запропонований графік дає змогу до мінімуму скоротити кількість поетапних операцій
під час визначення аномальних тисків. Для
цього знімаємо значення у точці визначення, за
графіком беремо значення ΔР і знаходимо суму
його величини з нормальним гідростатичним
тиском на цій глибині. Аномальний тиск розраховується за формулою:
Ра= Рн+ ΔР .
(2)
Наведемо приклад визначення величини
АВПТ з використанням графіка для свердловини
29-Сливки на тих самих глибинах 3044 і 3540 м,
що й у попередньому прикладі. Логарифм відношення
= 0,45, що відповідає на графіку (рис. 5)
тиску 14,9 МПа. Нормальний гідростатичний
тиск на цій глибині за густини води 1,1·103 кг/м3
дорівнює 33,5 МПа. Отже, пластовий тиск буде
дорівнювати: Ра=33,5+14,9=48,4 МПа.
Це значення на 0,8 МПа вище тиску, що замірювався манометром на цій глибині. Похибка
у визначенні становить 1,7%.
Розглянемо приклад визначення величини
АВПТ на глибині 3540 м. Логарифм відношен=0,45 на цій глибині дорівнює 0,34, що на
ня

графіку відповідає тиску 10,8 МПа. Пластовий
тиск, визначений на цій глибині, буде дорівнювати: Ра=38,9+10,8=49,7 МПа. Похибка у визначенні на цій глибині становить 0,4%.
Графік можна використовувати для оперативного визначення АВПТ, а для точнішої
оцінки необхідно розрахувати його величину за формулами для кожної конкретної
свердловини.
За вказаними статистичними рівняннями,
графіками, номограмами можна з достатнім
ступенем точності визначати величину АВПТ.
Застосування цих номограм і рівнянь дає
можливість суттєво скоротити кількість розрахункових операцій, що приведе до швидкого
оперативного прогнозування зон АВПТ і дасть
змогу бурити свердловини без ускладнень на
рівновазі тисків.
Усі побудовані номограми і статистичні
рівняння можуть застосовуватися для прогнозування АВПТ у Передкарпатському прогині.
Для інших регіонів необхідно встановити свої
залежності та рівняння, керуючись викладеними методичними прийомами.
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НОВИНИ
ПЕРША СВЕРДЛОВИНА ПОЛТАВСЬКОЇ ГАЗОНАФТОВОЇ КОМПАНІЇ У 2019 РОЦІ ДАЛА ПРОДУКЦІЮ
За повідомленням СП «Полтавська газонаф
това компанія» (ПГНК) від 02.05.2019 р., розпочато видобуток газу зі свердловини №3 на ЗахідноМашівському родовищі. Свердловину глибиною
3570 м споруджено похило-скерованим бурінням із
відходом від вертикалі 625 метрів протягом 106 днів.
Середньодобовий дебіт становить 126 тис. м3.
Це перша свердловина, пробурена на ЗахідноМашівській площі. Буріння відбувалось у складних гірничо-геологічних умовах без серйозних
ускладнень. Усі роботи виконані українськими

підрядними компаніями. Так, буріння здійснене
полтавською компанією ТОВ «Спецмехсервіс»,
сервісні послуги з похило-скерованого буріння
надавала компанія ТОВ «Укрнафтагазсервіс», постачальником бурових розчинів виступила компанія ПрАТ «НДІКБ БІ».
ПГНК у третьому кварталі 2018 р. було
введено в експлуатацію свердловину Е308 на
Єлизаветівському родовищі. У планах Компанії
на 2019 р. передбачено буріння декількох нових
свердловин і бокових стовбурів.
№1 2019 |

| 17

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Оцінка величини запасів нафти
за результатами їх розробки
© Мисьович Р.В.
кан. техн. наук
Гуць О.Б.
НГВУ "Долинанафтогаз"
УДК 533.982.042

UA

Авторами запропоновано метод оцінки запасів нафти для родовищ, які розроблялися спочатку в режимі розчиненого газу з наступним заводненням.
Ключові слова: запаси, розчинений газ, заводнення.

RU

Авторами предложен метод оценки запасов нефти для месторождений, которые
разрабатывались сначала в режиме растворенного газа с последующим заводнением.
Ключевые слова: запасы, растворенный газ, заводнение.

EN

The authors proposed a method for assessing oil reserves for deposits that were developed
initially in a mode of dissolved gas with subsequent flooding.
Key words : reserves, dissolved gas, flooding.

Запаси вуглеводнів розвіданих нафтових
родовищ вираховуються об’ємним методом.
Метод дає достовірні результати, якщо геологічним вивченням і промислово-дослідною
експлуатацією надійно обґрунтовані параметри
формули підрахунку запасів.
В умовах складної геологічної будови, що
властиво нафтовим родовищам Прикарпаття,
представленим чергуванням нафтонасичених
пластів пісковиків і алевролітів із мінливими за
товщиною і за площею колекторськими властивостями у продуктивній товщі сотні і більше
метрів, і відсутності поінтервального випробування їх на продуктивність важко обґрунтувати параметри формули підрахунку запасів вуглеводнів об’ємним методом і бути впевненим у
достовірності вирахуваної величини.
Невпевненість у достовірності величини
запасів, вирахуваних об’ємним методом, вимагає її уточнення з використанням фактичних
результатів розробки покладу і промислових
досліджень свердловин.
Окрім того, проектні документи на розробку покладу не гарантують залучення до розробки всіх нафтонасичених шарів, включених
у підрахунок запасів, оскільки у видобувних
свердловинах при проектних депресіях не всі
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прошарки стають продуктивними, а у нагнітальних, при можливих репресіях, – здатними
поглинати воду.
Тому в процесі розробки нафтового покладу заслуговує уваги оцінка тих запасів вуглеводнів, які розробляються за впровадженою
проектною технологією, сформували динаміку
видобутку нафти і газу та параметри, які в поверхневих і пластових умовах характеризують
гідродинамічні процеси прийнятої системи
розробки.
Порівняння величини запасів нафти, розробка яких передбачена проектом, з величиною
запасів, оцінених за результатами їх розробки,
може слугувати підставою для оцінки ефективності впровадженої технології розробки покладу.
Основні родовища НГВУ «Долинанафтогаз»
розробляються спочатку у режимі розчиненого
газу з наступним заводненням за постійного
пластового тиску.
Нижче для названої системи розробки пропонується метод оцінки запасів нафти з використанням результатів їх розробки.
Лабораторними дослідженнями [1] встановлено, що після розробки родовищ у режимі розчиненого газу і наступного витискання нафтогазової суміші водою за постійного

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
пластового тиску частина газу, що виділився
із пластової нафти під час розвитку режиму
розчиненого газу, залишається у пласті, створюючи в поровому середовищі початкових за,
пасів нафти залишкову газонасиченість –
при цьому газовий фактор по свердловинах
поступово зменшується до розчинності газу у
пластовій нафті, що є свідченням закінчення
формування в поровому об’ємі залишкової газонасиченості.
Нехтуючи пружними властивостями породи і насиченістю пор зв’язаною водою, матеріальний баланс для нафти і газу на час закінчення
формування ρг.зал. можна подати рівняннями:
, м3

, м3

(1)

(2)

де
,
– відповідно початкові і залишкові запаси нафти для пластових умов, м3;
,
– об’ємні коефіцієнти пластової нафти відповідно за початкового пластового тиску і тиску
,
– розчинпочатку формування ρг.зал.;
ність газу у пластовій нафті відповідно за початкового пластового тиску і тиску початку формування
, м3/м3;
,
– накопичений
видобуток відповідно нафти і газу на час закінчення формування ρг.зал., м3; – коефіцієнт перерахунку об’єму остаточної газонасиченості з
– залишкопластових у поверхневі умови;
ва газонасиченість у частках
.
Розв’язавши систему рівнянь (1), (2) від, отримуємо:
носно
, м3 (3)
Підрахунок
найбільш чутливий до
, величина якої оцінюється результатами
=
лабораторних досліджень залежності
). Початкова газонасиченість
заf(
лежить від величини нафтонасиченості ,

що з розвитком режиму розчиненого газу
встановилася за пластового тиску Рпл. – тиску
. Величина визнапочатку формування
чається розрахунком залежності Рпл. = f ( )
для режиму розчиненого газу, за якої початкова газонасиченість становитиме:
,
(4)
де
– нафтонасиченість породи на початку
.
формування
Пропонованим методом оцінені запаси нафти вигодсько-бистрицького покладу
Долинського родовища. Поклад із 1957 р. до
1961 р. розроблявся в режимі розчиненого газу,
з 1962 р. до березня 1964 р. – з частковою компенсацією відборів рідини і газу із пласта закачкою води, з квітня 1964 р. до початку 1967 р. –
за постійного пластового тиску і поступового
зменшення газового фактора до розчинності
газу у пластовій нафті, що було свідченням закінчення формування залишкової газонасиче.
ності
На початок стабілізації пластовий тиск зменшився на 10,9 МПа і становив Рпл. = 204,5 МПа. На
час закінчення формування залишкової газонасиченості ρг.зал. із покладу видобуто 7990,6 тис. т
нафти і 2784,7 млн м3 газу. За розрахунками
розробки покладу в режимі розчиненого газу
початкова газонасиченість за Рпл. = 204,5 МПа
= 0,174, для якої за редосягнула величини
зультатами лабораторних досліджень [2] залишкова газонасиченість
= 0,15.
Вирахувана пропонованим методом величина запасів нафти вигодсько-бистрицького
покладу становить 95,7% величини запасів, розробка яких передбачена проектом, підтверджує
високу ефективність технології його розробки.
Пропоновану методику оцінки величини
запасів нафти можна застосовувати, будучи
впевненим у достовірності розрахунку розробки в режимі розчиненого газу і результатів
лабораторних досліджень залежності залишкової газонасиченості від початкової, тобто
=f(
).
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Гідродинамічні дослідження – основа
ефективної експлуатації газліфтних
свердловин
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Наведена методика експрес-аналізу роботи періодичних газліфтних свердловин
ПАТ «Укрнафта», яка дає змогу встановити оптимальний режим роботи свердловини та створює передумови для більш якісного проектування конструкції газліфтного підіймача.
Наведений аналіз (із використанням методики) роботи свердловини № 6 Микуличинського родовища, за результатами якого виконано геолого-технічні заходи (ГТЗ),
спрямовані на збільшення видобутку нафти. Відзначено зростання показників видобутку на 40% за рахунок виконаних ГТЗ.
Ключові слова: гідродинамічні дослідження, газліфт, крива зміни тиску, газліфтний
підіймач.
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Представлена методика экспресс-анализа периодических газлифтных скважин
ПАО «Укрнафта», которая позволяет установить оптимальный режим работы скважины и создает предпосылки для более качественного проектирования конструкции газлифтного подъемника.
Приведен анализ (с использованием методики) работы скважины №6 Микуличинского месторождения, по результатам которого выполнены геолого-технические
мероприятия (ГТМ), направленные на увеличение добычи нефти. Отмечено увеличение показателей добычи на 40% за счет выполненных ГТМ.
Ключевые слова: гидродинамические исследования, газлифт, кривая изменения дав
ления, газлифтный подъемник.

EN

The method of express analysis of periodic gas lift wells of PJSC “Ukrnafta” is presented. It
allows establishing the optimal mode of well operation and creating the prerequisites for
qualitative design of the gas lift construct.
The analysis (using the method) of the well mine 6 Mykulychynsky field, which resulted in
geological and technical well interventions, aimed at increasing the production of oil and
gas is given. Production figures were increased by 40 % due to the conducted geological
and technical well interventions.
Key words: hydrodynamic studies, gas lift, pressure change curve, gas lift.

УДК 622.276.53

Вступ. Як відомо, одним із різновидів гідродинамічних досліджень свердловини є манометрія на неусталених режимах фільтрації
з метою визначення пластового тиску та фільтраційно-ємнісних параметрів привибійної
зони пласта (ПЗП). Для газліфтних свердловин
визначення вибійного тиску шляхом прямого
вимірювання (шляхом спуску глибинного манометра у колону НКТ) дає змогу також визначити глибину введення газліфтного газу, яка у
свою чергу залежить від виконання такої залежності:
(1)
,
де
,
– тиски в колоні НКТ і затрубному просторі свердловини на розглядуваному
перерізі.
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Досягнення бажаної глибини введення газу
залежить від багатьох факторів. Основними з
них є продуктивність свердловини та потужність газліфтної системи, що визначається витратою і тиском нагнітання робочого агента.
Збільшенням глибини введення газу досягається зниження вибійного тиску, що зумовлює
збільшення депресії на пласт і, відповідно, видобутку нафти.
Періодичний режим газліфтної експлуатації обумовлений малою продуктивністю
свердловини поряд із високими показниками
газового фактора і тиску насичення. Для такого
режиму характерними є такі етапи:
– етап накопичення рідини у свердловині
(рис. 1, а);
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а)

б)

в)

Рис. 1.  Етапи роботи газліфтного підіймача періодичної дії
– етап закачування стисненого газліфтного
газу у свердловину (рис. 1, б);
– етап розширення закачаного газу і виносу накопиченої в свердловині рідини на
поверхню (рис. 1, в).
Відомі різноманітні конструкції газліфтних
підіймачів для періодичної експлуатації свердловин. За способом накопичення пластової рідини їх можна розділити на дві категорії.
У підіймачах першої категорії нафта накопичується тільки в колоні НКТ. При цьому затрубний простір постійно перебуває під тиском газліфтного газу, і для винесення рідини достатньо
тимчасового незначного його підвищення [1, 2].
У підіймачах другої категорії нафта накопичується і в колоні НКТ, і в затрубному
просторі. Для винесення нафти на поверхню
у затрубний простір періодично закачують
газліфтний газ [3].
До недоліків підіймачів першої категорії
можна віднести:

– зменшений об’єм камери накопичення.
Рідина поступає тільки в НКТ, об’єм яких суттєво менший від об’єму свердловини. Так, за
умовних діаметрів газліфтного підіймача 73 мм
і експлуатаційної колони 146 мм внутрішній
об’єм ліфта в три рази менший порівняно з
об’ємом затрубного простору. Це призводить
до збільшення інтенсивності зростання рівня
рідини в свердловині і, відповідно, зменшення
середньоінтегральної депресії на пласт за період відновлення, що вимушено компенсується
збільшенням частоти циклів закачування газу у
свердловину;
– підвищені вимоги до герметичності різьбових з’єднань НКТ;
– необхідність застосування дороговартісних
газліфтних клапанів сильфонного типу, обладнання для їх налаштування та встановлення у свердловині (свердловинні газліфтні камери, стенд
для зарядки-тарування сильфонних клапанів,
інструмент для посадки-вилучення сильфонних
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клапанів [4, 5] тощо). В Україні виробництво зазначеного обладнання відсутнє. Відомі сервісні
компанії, що співпрацюють з українськими операторами видобутку, зокрема, Shlumberger та
Weatherford. Однак нині вони не можуть забезпечити оперативне постачання та сервісне обслуговування необхідного обладнання.
Перевагою ж підіймачів першої категорії є
мала витрата газліфтного газу.
Перевагою підіймачів другої категорії є набагато більший об’єм камери накопичення (за
рахунок можливості притоку флюїду як в НКТ,
так і в затрубний простір), що дає змогу видобувати в декілька разів більший об’єм нафти за
один цикл. Поряд із цим спостерігається збільшення питомої витрати газліфтного газу через
необхідність його періодичного «холостого»
нагнітання в затрубний простір для заповнення
свердловини до робочого значення тиску.
Постановка проблеми. На свердловинах Микуличинського родовища на сьогодні
перевага надана підіймачам другої категорії,
зокрема через наявність власних джерел газопостачання. Фактично, окрім собівартості
видобутку, витрати підприємства на газліфт
складаються тільки з витрат на компримування газу. Обладнання є простим та не потребує
значних капітальних інвестицій. Проте із часом, у міру розробки родовища, газліфтні підіймачі на свердловинах втрачають ефективність.
Коефіцієнт корисної дії газліфтної установки
періодичної дії зменшується внаслідок поступового зниження рівнів накопиченої у свердловинах рідини, що призводить до зростання
витрат газліфтного газу. Виникає необхідність у
постійному перегляді режимів роботи свердловин та зміні конструкцій газліфтних підіймачів.
Оптимальний розподіл компримованого
газу по свердловинах та вдалий вибір конструкції газліфтного підіймача насамперед залежать
від комплексу виконаних гідродинамічних досліджень свердловин (ГДДС) і вміння їх якісно
та кількісно інтерпретувати.
Методика досліджень. У ПАТ «Укрнафта»
розроблена методика дослідження свердловин,
яка полягає у такому:
– спускають манометр на вибій перед початком нагнітання газліфтного газу (рис. 1, а)
у свердловину. У процесі спуску манометр декілька разів зупиняють (приблизно через кожні
250 м) та реєструють значення тиску на заданих
глибинах спуску;
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– експлуатують свердловину впродовж
двох-трьох діб у штатному режимі. При цьому
одночасно записують трьома електронними
манометрами вибійний, затрубний і гирловий
тиски. Додатково, за необхідності експрес-оцінки фільтраційних та продуктивних параметрів
пласта (режимний коефіцієнт продуктивності,
скін-ефект, проникність тощо), впродовж одного або двох етапів накопичення реєструють
криву відновлення тиску (КВТ) при закритих
лінійній та затрубній засувках;
– підіймають манометр із поінтервальними
зупинками для реєстрації значень тиску на заданих глибинах спуску.
Після підйому приладу та оцифрування даних будують:
– суміщений графік зміни буферного, затрубного та вибійного тисків у часі (рис. 2);
– епюри тисків в НКТ до та після піддувки
свердловини (рис. 3).
На рис. 2 трьома кривими зміни тисків графічно охарактеризовано експлуатацію свердловини протягом трьох повних циклів роботи,
кожен із яких складається з трьох етапів.
Протягом першого етапу в затрубний простір свердловини закачують газліфтний газ.
Цей процес умовно поділяється на дві фази [5]:
– стрибкоподібне зростання затрубного та
вибійного тисків під час різкого «стравлювання» газу з газліфтної системи в свердловину;
– подальше експонентне зростання затрубного та вибійного тисків як функції від масової
подачі компресорної станції та витрати газу через пускові муфти газліфтного підіймача.
Синхронне, дещо зміщене в часі зростання
буферного тиску свідчить про початок виносу
газорідинної суміші. Значні флуктуації на кривій буферного тиску є підтвердженням пробкового режиму двофазного потоку.
Протягом другого етапу після закриття газліфтної засувки і припинення закачування газліфтного газу в затрубний простір робота свердловини продовжується за рахунок потенціальної
енергії накопиченого в затрубному просторі газу
та її часткового перетворення в кінетичну енергію струменя, що через пускові муфти інжектується у газорідинний потік у колоні НКТ.
Протягом третього етапу відбувається
накопичення рідини у свердловині. Цей етап
характерний тим, що акумульованої в затрубному просторі енергії газліфтного газу вже
недостатньо для виконання роботи з винесення рідини на поверхню. Тому частина флюїду, що залишилася в НКТ, осідає на вибій і
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Рис. 2.   Суміщений графік зміни буферного, затрубного та вибійного тисків
розподіляється в НКТ та затрубному просторі
з виконанням рівності:
, (2)
де

,
– буферний і затрубний тиски, МПа;
– відносна густина газліфтного газу, 1; –
коефіцієнт надстисливості газу, 1; – середня
, ;
,
температура газу в інтервалі 0 м –
– динамічний рівень рідини в НКТ і затрубному просторі, м; – середня густина флю– глибина свердловини до середиїду, кг/м3;
ни інтервалу перфорації по вертикалі, м.
Для експрес-оцінки ефективності роботи
газліфтного підіймача почергово визначають
масу рідини над глибинним манометром у кінці кожного етапу роботи свердловини (рис. 1).
Для цього визначають приблизний динамічний
рівень водонафтової суміші в затрубному проу метрах:
сторі
,

(3)

де
– глибина спуску манометра, м; – умов,
,
–
ний коефіцієнт сепарації, 1;
густини нафти в пластових умовах, дегазованої
– тиск на
нафти та пластової води, кг/м3;
глибині спуску манометра, МПа; – об’ємне
обводнення флюїду, 1.

Визначають масу рідини
в тоннах над
манометром в кінці етапу циклу :
			
		
,
(4)
де
– площа затрубного простору, м2;
–
площа прохідного каналу НКТ, м2.
Аналіз отриманих за (4) значень маси рідини на різних етапах роботи свердловини спільно з інтерпретацією епюр тисків (рис. 3) дає
змогу оцінити ефективність роботи газліфтного підіймача, а саме:
в тоннах за
– масу винесеної рідини
цикл роботи:
,
(5)
– приплив флюїду у свердловину
у тоннах за період накопичення:
,
(6)
– рівень рідини в свердловині до та після
піддувки (рис. 3).
Ознакою ефективної роботи газліфтного
підіймача в свердловині з періодичним режимом експлуатації є прямування значень затрубного та вибійного тисків у кінці другого етапу
до рівності:
.
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Рис. 3.  Епюри тисків в НКТ до та після піддувки свердловини
Виконання рівності (7) свідчить про повне винесення накопиченої рідини на поверхню, тобто про ефективну роботу газліфтного
підіймача.
Результати досліджень. На рис. 4, а наведено результати досліджень від 06.03.2017 р.
свердловини 6-Микуличинської впродовж одного циклу. Аналіз кривих зміни тисків вказує
на низькоефективну роботу газліфтного підіймача, оскільки до піддувки у свердловині накопичено 8,92 т рідини, а після піддувки на вибої
залишилося 5,83 т рідини. Тобто із свердловини
видобули близько 3,1 т рідини.
На основі результатів інтерпретації зазначених ГДДС виконано модернізацію газліфтного підіймача, зокрема:
– визначено глибини встановлення пускових муфт на колоні НКТ, кількість та діаметри
отворів на пускових муфтах;
– встановлено пакер ПРО-ЯМО3-118-591000-Т100 на глибині 2566 м із зворотним клапаном на глибині 2593 м (верхні отвори перфорації на глибині 2601 м);
– над пакером встановлено перфорований патрубок, який дає змогу пластовій рідині надходити
і в надпакерну порожнину у затрубному просторі.
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На початку червня 2018 р. після освоєння і
виходу на режим на свердловині проведені аналогічні дослідження. На рис. 4, б наведено результати досліджень, що відображають динаміку роботи свердловини 6-Микуличинської
за один цикл. Як видно, робота свердловини
поліпшилася: до піддувки на вибої накопичено 7,2 т рідини, після піддувки і відпрацювання на вибої залишилося невидобутих 2,0 т
рідини. Тобто з накопичених 7,2 т рідини на
вибої із свердловини видобуто 5,2 т.
При цьому мінімальне значення вибійного
тиску після оптимізації газліфтного підіймача
знизилося в 1,7 разу (від 8,8 МПа до 5,25 МПа за
затрубних тисків 3,2 МПа і 4,2 МПа відповідно).
Це в свою чергу забезпечило збільшення інтенсивності притоку флюїду у свердловину до наступної піддувки.
Висновки. Наведений алгоритм оцінки
роботи газліфтної свердловини з періодичним
режимом експлуатації дає змогу ефективно розробляти продуктивні поклади на пізній стадії
розробки нафтових родовищ ПАТ «Укрнафта».
Адже за режиму розчиненого газу періодична
експлуатація свердловин глибинними насосами
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Рис. 4.  Динаміка роботи свердловини 6-Микуличинської за один цикл
за газовмісту на прийомі понад 60–70% не
ефективна, зокрема зважаючи і на незначний
міжремонтний період роботи глибинонасосного обладнання. Експлуатація ж таких свердловин газліфтним способом вимагає виконання спеціальних гідродинамічних досліджень,
на основі інтерпретації яких виконують

організаційно-технічні заходи з метою підвищення ефективності експлуатації газліфтних
свердловин із періодичним режимом роботи Микуличинського, Битків-Бабченського,
Луквинського, Пасічнянського та інших родовищ ПАТ «Укрнафта».
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UA

Розглядається проблема розрахунку режимів роботи складної газотранспортної
системи в умовах неповного завантаження, яка містить ряд газопроводів та ряд
компресорних станцій, які в сукупності представляють послідовно та паралельно
з’єднані ланки і від характеристик яких залежить величина пропускної здатності.
Приводяться результати аналітичних досліджень характеру протікання і тривалості нестаціонарних процесів, викликаних виключенням з режиму роботи окремих
компресорних станцій. Побудовані графічні залежності тренду продуктивності на
характер нестаціонарного процесу, викликаного зупинкою компресорної станції.
Ключові слова: газотранспортна система, компресорна станція, відключення, не
стаціонарний процес, тривалість.

RU

Рассматривается проблема расчета режимов работы сложной газотранспортной
системы в условиях неполной загрузки, которая содержит ряд газопроводов и ряд
компрессорных станций, которые в совокупности представляют последовательно
и параллельно соединенные звенья и от характеристик которых зависит величина
пропускной способности. Приводятся результаты аналитических исследований характера протекания и продолжительности нестационарных процессов, вызванных
исключением из режима работы отдельных компрессорных станций. Построенные
графические зависимости тренда производительности на характер нестационарного процесса, вызванного остановкой компрессорной станции.
Ключевые слова: газотранспортная система, компрессорная станция, отключе
ние, нестационарный процесс, длительность.

EN

The problem of calculating the operating modes of a complex gas transportation system
under conditions of incomplete loading containing a number of gas pipelines and compressor stations and which commonly are represented by separate links connected in series
or in parallel and the characteristics of which depends on the value of gas transport systems
capacity is considered. The results of analytical studies of transient processes nature and
theirs duration caused by switching off separate compressor stations are given. The graphic
dependences of the trend of flowrate on the nature of the transient process caused by the
stopping of the compressor station are obtained.
Key words: gas transport system, compressor station, switching off, transient process, duration.

Газотранспортний комплекс України являє
собою одну з найскладніших систем магістральних газопроводів у Євразії. Тому його експлуа
тація вимагає наукового підходу до проблем
енергоефективності та надійності.
Основу газотранспортного комплексу становить система трансукраїнських газопроводів «Союз», «Уренгой – Помари – Ужгород» і
«Прогрес», призначених для забезпечення російським природним газом споживачів Західної
Європи (рис. 1). Розрахункова пропускна здатність системи з урахуванням сезонної нерівномірності газоспоживання і гідравлічної ефективності газопроводів становить 152 млрд м3 за рік і
не була досягнута за весь період експлуатації системи. Найбільшою була продуктивність системи в
1998 р. і становила 92,8% максимальної. До 2007 р.
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вона коливалася в межах 80–90%, що вважалося
нормальним завантаженням. Починаючи з 2007 р.
спостерігається поступове падіння продуктивності системи з мінімумом 40,9% у 2014 р. У
2017 р. продуктивність становила 61,2% (рис. 2).
Така ситуація вважається частковим або неповним завантаженням газотранспортної системи.
Натомість технічний стан газопроводів і обладнання дає змогу підтримувати пропускну здатність системи на належному рівні.
Не вдаючись до аналізу причин зменшення
обсягів перекачування газу, поставимо завдання оптимізації режимів роботи газотранспортної системи в умовах її експлуатації з неповним
завантаженням. Очевидно, що критерієм оптимальності в такому разі слід вважати енергозатрати на транспорт газу і за умови їх мінімуму

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Рис. 1.  Газотранспортна система України
вибирати оптимальні режими роботи. З метою
скорочення енерговитрат на транспорт газу в
умовах неповного завантаження системи ефективними методами слід вважати відключення
окремих газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях та компресорних станцій

загалом. Для забезпечення оптимального керування транспортуванням газу побудовано
математичну модель системи за стаціонарних
режимів її експлуатації, яка базується на аналітичних характеристиках лінійних ділянок газопроводів і компресорних станцій.

Рис. 2.  Річні обсяги транзиту газу
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Характеристику -тої лінійної ділянки газотранспортної системи, розміщеної між ком,
пресорними станціями з номерами та
побудовану на базі основного рівняння газопроводів, наведено у вигляді:
,
(1)
де

.

Характеристика компресорної станції побудована на основі двочленного рівняння характеристики відцентрового нагнітача:
,
(2)
де – ступінь стиску ГПА;
– об’ємна продуктивність ГПА за умов входу; , – апроксимаційні коефіцієнти, для яких запропоновано
формули [5]:
;
,
де – відносна швидкість обертання роторів
нагнітача; , , , – апроксимаційні коефіцієнти. У разі паралельної роботи двох різнотипних нагнітачів характеристика їхньої сумісної
роботи може бути наведена у вигляді:
,

(3)

;

де
.

У разі паралельної роботи однотипних
) залежнонагнітачів (
сті суттєво спрощуються:
;

.

У разі послідовної роботи двох різнотипних нагнітачів характеристика їхньої сумісної
роботи:
,
(4)
де
;
;
– середній ступінь стиску нагнітача першого ступеня;
– показник політропного стиску.
Нескладні математичні перетворення дають змогу на основі (2) з використанням співвідношень (3) і (4) отримати характеристику
-тої КС у вигляді:
.
(5)
Система рівнянь, записаних на основі (1) і
(5) для кожних КС і лінійної ділянки, дала змогу
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отримати вираз для пропускної здатності газотранспортної системи у вигляді:
.

(6)

Підставляючи одержане значення
у систему рівнянь, побудовану на основі (1) і (5), записаних для кожної лінійної ділянки та кожної
КС, отримаємо значення тисків на вході і виході
кожної з працюючих КС. Однак на вказану систему рівнянь слід накласти обмеження у вигляді граничних тисків:
,
(7)
де
– максимально можливий тиск із погля– мінімально
ду міцності трубопроводу;
допустимий тиск із погляду нормальної роботи
ГПА на КС.
Якщо на виході КС- не виконується перша умова, то для зменшення тиску на виході
КС слід понизити швидкість обертання роторів
ГПА і знайти нові значення коефіцієнтів і в
характеристиці нагнітача, що приведе до зміни
характеристики КС- загалом.
Якщо на вході КС- тиск менший за мінімально допустимий, то слід збільшити швидкість обертання роторів нагнітачів на КС- , що
також приведе до зміни характеристики КС.
Після врахування обмежень за тисками на
вході і виході КС повторно визначається пропускна здатність на основі (6). Ітераційний
процес закінчується після досягнення рівності
(із заданою точністю) пропускної здатності на
сусідніх ітераціях. Таким чином визначається
пропускна здатність газотранспортної системи. Якщо відома продуктивність кожної з працюючих КС (а також тиски на вході і виході) та
швидкість обертання роторів ГПА, то можливо
визначити потужність кожної з працюючих КС
і газотранспортної системи загалом.
Якщо з певної причини має місце відключення КС- , то тиски на її виході і вході після
досягнення стаціонарного режиму повинні бути
рівними. Відповідно до (5) зупинка КС-j передбачає, що коефіцієнти
і
. Таким чином, рівняння (6) дає змогу визначити пропускну
здатність у разі відключення певних компресорних станцій.
Запропонована математична модель дає змогу прогнозувати режим роботи газотранспортної системи зі шляховими відборами (підкачками) газу, наприклад, у комплексі з підземними
сховищами газу. У результаті реалізації моделі
показано можливість виконувати регулювання
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Рис. 3.  Регулювання продуктивності трансукраїнської ГТС зміною режиму роботи нагнітачів (а) та відключенням КС (б)
продуктивності газотранспортної системи шляхом виключення з роботи окремих компресорних станцій та зміни режиму експлуатації газоперекачувальних агрегатів на працюючих.
За наведеною методикою проведено серії розрахунків режимів роботи трансукраїнської газотранспортної системи за умови
регулювання продуктивності зміною швидкості обертання роторів нагнітачів та виключенням з експлуатації окремих компресорних
станцій, які ілюструються графіками, наведеними на рис. 3.
Іншою важливою проблемою експлуатації
газотранспортної системи в умовах неповного
завантаження є забезпечення надійності і безаварійності.
За неповного завантаження складної газотранспортної системи можливі варіації тисків газу в газопроводах за заданої постійної

продуктивності. Діапазон можливих змін тиску обмежується зверху лінією депресії за максимального початкового тиску і знизу – лінією депресії за мінімального кінцевого тиску.
Порушення вказаного діапазону може призвести до руйнування трубопроводу за рахунок
перевищення допустимого тиску або до відмови нормальної експлуатації відцентрових
нагнітачів на КС за рахунок пониження тиску
нижче від мінімально допустимого. Процес
формування депресії тиску в кожний поточний момент за зміни величини продуктивності
є нестаціонарним і характеризується коливанням тисків із певною частотою й амплітудою.
Суперпозиція тисків за верхньої граничної
лінії депресії може привести до перевищення початкового тиску, а за нижньої граничної
лінії депресії – до пониження тиску нижче за
допустимий.
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Створена математична модель коливання
тиску в газотранспортній системі, викликаного
зміною величини продуктивності за умови неповного завантаження, в основу якої покладено
рівняння руху і нерозривності потоку:

, (8)

де
– тиск у газопроводі як функція ліній– підвищення
ної координати і часу ;
тиску на компресорній станції з координатою ;
– функція джерела Дірака, що моделює підвищення тиску на компресорній станції,
– густина газу; w – лінійна швидкість газу; –
внутрішній діаметр газопроводу; – коефіцієнт гідравлічного опору.
Нехай у початковий момент часу газопровід було зупинено і в ньому підтримувався по
всій довжині сталий тиск . Тоді початкові
умови
;
;
.
Починаючи з деякого моменту часу, на початку газопроводу підтримується сталий тиск
, а в кінці – сталий тиск
.
Вказані міркування становлять краєву задачу.
Реалізація математичної моделі в аналітичній формі здійснювалася методом інтегральних перетворень, зокрема синус-перетворення
Фур’є та перетворення Лапласа [2]:
;

.

Розв’язок (8) за вказаних початкових і граничних умов має вигляд:

		(9)
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×
×
.
Реалізація цієї моделі для умов реальних
газопроводів дала змогу визначити амплітудні і частотні характеристики нестаціонарного
процесу. Встановлено, що в низькочастотній
області коливань тиску амплітуда може перевищувати значення в 1 МПа, що приведе до
виходу абсолютного значення тиску за межі
допустимого інтервалу. Крім того, слід зважати на факт, що швидкості розповсюдження
збурень у газопроводі за високих і низьких
тисків будуть суттєво різними, що вплине
на частотні характеристики нестаціонарного
процесу (рис. 4).
Виходячи зі сказаного, слід дійти висновку, що, незважаючи на характеристики економічної ефективності транспортування газу за
високих тисків, бажано залишити певний запас
можливого амплітудного коливання тисків із
метою запобігання виходу абсолютного значення тиску за межі граничних ліній депресії.
Результати проведених досліджень на основі математичного моделювання дали змогу
встановити закономірності протікання нестаціонарних процесів у газотранспортних системах великої протяжності зі значною кількістю
компресорних станцій, зокрема доведено, що
на тривалість нестаціонарного перехідного
режиму має суттєвий вплив розміщення відключеної КС на трасі газопроводу, причому зі
збільшенням її порядкового номера в системі
тривалість нестаціонарного процесу і величина
зниження продуктивності зменшуються.
Висновки
1. На основі характеристик компресорних
станцій і лінійних ділянок складної газотранспортної системи побудовано математичну модель, яка дає змогу за умов квазістаціонарного
режиму роботи системи визначити її пропуск
ну здатність і параметри режиму експлуатації.
У результаті реалізації моделі показано можливість виконувати регулювання продуктивності
газотранспортної системи шляхом виключення з режиму роботи окремих компресорних
станцій. Встановлено ступінь впливу параметрів роботи КС на режим експлуатації системи. Запропонована математична модель може
бути використана для прогнозування роботи
газотранспортної системи в комплексі з підземними сховищами газу.
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Рис. 4.  Характер нестаціонарниого процесу при відключенні різних компресорних станцій (а)
на початку та (б) в кінці газопроводу

2. Результати проведених досліджень на
основі математичного моделювання дали змогу
встановити закономірності протікання нестаціонарних процесів у газотранспортних системах великої протяжності зі значною кількістю
компресорних станцій, зокрема доведено, що

на тривалість нестаціонарного перехідного
режиму має суттєвий вплив розміщення відключеної КС на трасі газопроводу, причому зі
збільшенням її порядкового номера в системі
тривалість нестаціонарного процесу і величина
зниження продуктивності зменшуються.
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Проведено аналіз можливих шляхів переходу в Україні розрахунків за природний газ в
одиницях енергії.
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Проведен анализ возможных путей перехода в Украине расчетов за природный газ в
единицах энергии.
Ключевые слова: учет природного газа, единица объема, единица энергии, теплота
сгорания.

EN

Possible ways of natural gas calculation in energy amounts are analysises.
Key words: natural gas accounting, volume unit, energy unit, calorific value.

Прийнявши Закон «Про ратифікацію Про
токолу про приєднання України до Договору
про заснування Енергетичного Співтовариства»
[1], Україна приєдналася до єдиного простору
регулювання торгівлі газом. Згідно з пунктом
2 статті 1 зазначеного Протоколу держава взяла
на себе зобов’язання виконувати всі Рішення та
Процедурні акти, прийняті під час застосування
Договору з часу набрання ним чинності.
Відповідно до Регламенту (ЄС) № 715/2009
Європейського Парламенту та Ради від
13.07.2009 р. [2] щодо умов доступу до мереж
транспортування природного газу кількість
природного газу, що приймається чи передається відповідно до договору транспортування
або мережевого кодексу, повинна виражатися
в одиницях енергії. Інформація про фізико-хімічні показники (далі – ФХП) природного газу,
зокрема щодо його теплоти згоряння, в Україні
вже доводиться до кожного власника вузла обліку для забезпечення вимірювань об’єму газу,
зведеного до стандартних умов, за відповідними маршрутами транспортування природного
газу з однаковим складом. Крім того, всі побутові споживачі інформуються операторами
газорозподільних мереж про обсяги використаного природного газу в одиницях як об’єму,
так і енергії.
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Згідно з Регламентом Комісії (ЄС)
№ 703/2015 від 30.04.2015 р. [3] щодо встановлення мережевого кодексу для внутрішнього
управління та правил обміну даними прийнято такі одиниці вимірювань:
– бар – для тиску абсолютного та надлишкового;
– градуси Цельсія – для температури;
– м3 – для об’єму;
– кВт·год/м3 – для вищої теплоти згоряння
(GCV);
– кВт·год – для енергії на основі вищої теплоти згоряння;
– кВт·год/м3 – для числа Воббе на основі вищої теплоти згоряння (GCV).
При цьому стандартні умови для визначення об’єму газу становлять: температура 0 °С та
абсолютний тиск 1,01325 бар.
Для визначення вищої теплоти згоряння
(GCV), енергії та числа Воббе температура спалювання становить 25 °С.
Однак нині в Україні розрахунки за використання природного газу здійснюються на основі комерційного обліку у кубічних метрах за
стандартних умов відповідно до ГОСТ 2939-63
«Газы. Условия для определения объема» [4], які
становлять для температури 20 °С та абсолютного тиску 101,325 кПа (що відповідає 1,01325 бар).

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Водночас в Україні набув чинності національний стандарт ДСТУ ISO 13443:2015
«Природний газ. Стандартні умови» [5], який,
крім вимог, наведених у ГОСТ 2939-63, допускає низку значень температури під час
визначення об’єму, що використовуються у
різних країнах Європи. Це зумовило ситуацію, коли у Польщі, Німеччині та Австрії за
стандартної температури 0 °С (273,15 К) в
1 кубометрі знаходиться на 7,38% більша кількість природного газу, ніж в Україні, Литві та
Словаччині, для яких стандартна температура
становить 20 °С (293,15 К). Для порівняння,
в Італії та Угорщині стандартна температура становить 15 °С (288,15 К). Таким чином, в
Україні та країнах Європейського Союзу (далі –
ЄС) діють різні стандартні умови, до яких
здійснюється зведення об’єму газу. Крім того,
комерційний облік природного газу в країнах
ЄС здійснюється не в одиницях об’єму, а в одиницях енергії.
Згідно з положенням чинного в Україні національного стандарту ДСТУ ISO 15112:2009
«Природний газ. Визначення енергії» [6], ідентичного до міждержавного стандарту, енергія
природного газу визначається множенням його
об’єму за стандартних умов на теплоту згоряння. Тому запровадження обліку газу в одиницях
енергії не потребує застосування нових засобів
вимірювання. Об’єм природного газу, зведений
до стандартних умов, буде і надалі визначатися
за результатами вимірювання вузлів обліку, а
теплота згоряння – за результатами вимірювань
ФХП засобів вимірювань операторів газотранспортних або газорозподільних систем. І лише
для кількох десятків найбільших споживачів
(з витратою понад 100 тис. м3/год) необхідно
буде провести реконструкцію вузлів обліку зі
встановленням нових засобів вимірювання, що
забезпечують визначення обсягів газу безпосередньо в одиницях енергії.
Як видно з табл. А1 додатку А до національного стандарту ДСТУ ISO 13443:2015, з підвищенням температури газу (наприклад, від 0 °С
до 20 °С) його реальний об’єм збільшується в
1,0738 разу – рівно у стільки ж разів, у скільки
зменшується його відповідна теплота згоряння.
Отже, кількість енергії природного газу (вищої
або нижчої), вираженої в одних і тих самих одиницях вимірювання, не залежить від значень
стандартної температури визначення об’єму.
Саме тому запровадження обліку газу в одиницях енергії дає змогу вирішити питання транснаціональних розрахунків за природний газ.

Для повної уніфікації роботи газового
ринку України та країн Європейського Союзу
із врахуванням вимог нормативних документів
Енергетичного Співтовариства у подальшому
(після запровадження обліку газу в енергетичних показниках) потрібно буде вжити заходів
для переходу на використання стандартних
умов визначення об’єму 0 °С. Буде потрібно
розробити відповідний план заходів, зокрема
пов’язаних із розробленням та налагодженням випуску нових електронних обчислювачів
і коректорів об’єму газу та заміною програмного забезпечення у близько 30 тисяч таких
приладів, що вже перебувають в експлуатації
на вузлах обліку (у встановленому порядку із
проведенням оцінки відповідності вимогам
технічних регламентів). Однак досвід низки
країн Європейського Союзу засвідчує, що коректний облік для розрахунків за природний
газ в одиницях енергії може здійснюватися навіть за стандартної температури визначення
об’єму 20 °С (згідно з ГОСТ 2939-63).
Купівля природного газу за контрактами
у європейських постачальників Національною
акціонерною кампанією «Нафтогаз України»
та іншими учасниками ринку газу України
вже здійснюється в одиницях енергії. Крім
того, відповідно до умов діючих Контрактів із
ПАТ «Газпром» Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» фактично сплачувала за придбаний природний газ теж за обсягом
його енергії. Розрахунки виконувалися на основі визначеного об’єму, зведеного до стандартних умов, а ціна щомісяця перераховувалася
відносно базової залежно від середньозваженого значення теплоти згоряння природного газу,
який надходив до газотранспортної системи
України за звітний період. При цьому продаж
природного газу споживачам продовжує здійснюватися залежно від обсягу у кубічних метрах,
зведених до стандартних умов, незалежно від
його теплоти згоряння.
По регіонах України в один і той самий
час теплота згоряння природного газу має різні значення, так само, як і з часом в одному і
тому самому газопроводі вона може змінитися залежно від родовища, з якого здійснюється
видобуток та газопостачання до споживачів,
від технологічного режиму його підготовки
або від конкретної країни-експортера газу. У
чинних нормативно-правових актах та нормативних документах під час встановлення виробничо-технологічних втрат та витрат газу,
норм використання газу різними категоріями
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Таблиця

Документ, Оператор ГТС

ккал/м3

ГОСТ 5542-87

7 600

Кодекс ГТС (Україна)

7 800

FGSZ (Угорщина)

6 530

GAZ-SYSTEM (Польща)

7 630

EUSTREAM (Словаччина)

7 730

Trans Austria Gasleitung (Австрія)

7 740

GRT gaz (Німеччина)

7 740

SNAM RETE GAS (Італія)

7 400

SNTGN TRANSGAZ SA (Румунія)

6 950

BULGARTRANSGAZ EAD (Болгарія)

7 760

споживачів тощо розрахунки виконуються на
основі єдиного значення нижчої теплоти згоряння природного газу, рівного 8050 ккал/м3.
Для повного та всебічного запровадження обліку природного газу в одиницях енергії Кабінету
Міністрів України міністерствам та відомствам
буде необхідно переглянути свої нормативно-правові акти, зокрема щодо норм використання газу побутовими споживачами за відсутності лічильників, обсяги газу для пільг і
субсидій тощо.
Слід зазначити, що нижча теплота
згоряння природного газу (за температури визначення об’єму 20 °С та абсолютного тиску 101,325 МПа), який надходить від
ПАТ «Газпром» протягом останніх років, перевищує базове значення 8050 ккал/м3 і зазвичай становить від 8100 до 8250 ккал/м3.
Вимоги нормативних документів щодо
теплоти згоряння для газотранспортних компаній країн Європейського Союзу, що входять
до Енергетичного Співтовариства, суттєво різняться. У таблиці наведено мінімально допустимі значення теплоти згоряння за стандартних умов, встановлених в Україні NCV(25/20)
(як результати перерахунку в нижчу теплоту
згоряння за абсолютного тиску 101,325 МПа,
температури визначення об’єму 20 °С та температури спалювання 25 °С в ккал/м3).
Як видно з таблиці, вимоги до природного
газу Кодексу газотранспортної системи України
найжорсткіші з усіх кодексів газотранспортних
систем Європи. Реально ж теплота згоряння
природного газу в Україні практично ніколи
не є нижчою за 8000 Ккал/м3. Тобто численні
нарікання на якість природного газу в Україні є
надуманими та безпідставними.
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Таким чином, комерційний облік природного газу з урахуванням його енергетичних показників є значно об’єктивнішим. При цьому
забезпечується більш коректне, справедливе
та просте ціноутворення для природного газу,
полегшується складання енергетичного балансу підприємств-споживачів та стає більш
прозорим аналіз ефективності використання газу порівняно з іншими енергоносіями.
Функціонування одночасно обліку газу під час
приймання природного газу за поставками від
європейських операторів газотранспортних
систем в одиницях енергії та постачання споживачам України в об’ємних одиницях створює
перешкоди на шляху розвитку ринку природного газу в Україні та його інтеграції до європейського газового ринку.
На виконання зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства в частині обліку природного газу в одиницях енергії
та згідно з рекомендаціями Круглого столу
Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки «Запровадження в
Україні обліку природного газу в одиницях
енергії. Якість природного газу» підготовлено
проект закону України № 6324 від 10.04.2017 р.
«Про внесення змін до Закону України «Про
ринок природного газу» щодо запровадження обліку природного газу в одиницях енергії,
який постановою Верховної Ради України від
18.09.2018 р. № 2543-VIII включено до порядку
денного дев’ятої сесії Верховної Ради України
восьмого скликання, а також прийнято План
пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 27.05.2016 р. № 418-р.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У зв’язку з цим Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» підготувала та надіслала до Міненерговугілля проект
постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження плану заходів із запровадження в Україні обліку природного газу в одиницях енергії». Крім того, компанія підготувала
проект Правил визначення обсягів природного газу, який розроблено відповідно до вимог Законів України «Про ринок природного
газу», «Про забезпечення комерційного обліку

природного газу», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», а також відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) № 703/2015 від
30.04.2015 р., Регламенту (ЄС) Європейського
Парламенту та Ради № 715/2009 від 13.07.2009 р.
та Директиви Європейського Парламенту і
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UA

Проведено оцінку використання органічних відходів для виробництва біогазу в умовах
гострої необхідності скорочення споживання традиційних енергоресурсів. Експериментально підтверджена можливість використання органічних відходів (кукурудзи, соломи,
гілок, опалого листя, картопляного лушпиння) для виробництва біогазу.
Ключові слова: органічні відходи, утилізація, біогаз.

RU

Проведена оценка использования органических отходов для производства биогаза в условиях острой необходимости сокращения потребления традиционных энергоресурсов.
Экспериментально подтверждена возможность использования органических отходов
(кукурузы, соломы, веток, опавших листьев, картофельной шелухи) для производства
биогаза.
Ключевые слова: органические отходы, утилизация, биогаз.

EN

The organic waste was evaluated to be used for the biogas production in compliance with an
acute need to reduce the consumption of traditional energy resources. The possibility of using
organic waste (corn, straw, branches, fallen leaves, potato peelings) for the biogas production
was experimentally confirmed.
Key words: jrganic waste, recycling, biogas.

УДК 620.92 (045)

Постановка проблеми. Натепер в Україні
накопичилася величезна кількість органічних
відходів. Вони забруднюють навколишнє середовище, утворюються шкідливі рідкі і газоподібні речовини, в тому числі аміак, метан, кислоти, хвороботворні бактерії тощо. В Україні
обсяг утворення органічних відходів становить
близько 40% від загального обсягу побутових
відходів. Зважаючи на те, що в Україні 92%
побутових відходів потрапляють на звалища,
більшість органічних відходів безповоротно
втрачаються [1, 2].
Водночас Україна потерпає від нестачі енергоносіїв, імпорт яких останнім часом значно
ускладнився в зв’язку із подорожанням палива.
Аналіз досліджень і публікацій. За оцінками спеціалістів, під час спалювання 1 т органічних решток утворюється близько 9 кг
мікрочастинок диму, до складу якого входять
пил, оксиди нітрогену, чадний газ та канцерогенні сполуки. Із тліючої без доступу повітря
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(піроліз) органіки виділяється бензопірен, фосген; у ньому високий вміст сполук свинцю та інших важких металів, присутні навіть діоксини.
Спалюючи органічні відходи, люди здійснюють
екоцид – отруєння атмосферного повітря [3].
Крім безпосередньої шкоди здоров’ю, знищення органічних відходів вогнем призводить
до загибелі корисних ґрунтових комах; руйнує
родючий шар, у якому згоряють рослинні рештки та ґрунтові мікроорганізми, насіння та корені трав’янистих рослин; пошкоджується нижня
частина дерев та кущів.
У багатьох країнах Європейського союзу та
світу біогаз уже сьогодні є суттєвим складником їхнього енергобалансу. Україна, маючи потужний агропромисловий сектор, що продукує
значні обсяги органічних відходів, теж володіє
значним енергетичним ресурсом для вироблення біогазу. Проте нині в нашій країні є лише
поодинокі приклади впровадження біогазових
технологій.
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Рис. 1.  Енергетичні процеси перероблення біомаси
На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу як у нас в країні, так і за
кордоном усе більшої популярності набувають
біогазові установки, які одночасно вирішують
низку екологічних, соціально-економічних і
енергетичних проблем.
Постановка завдання. З’ясування можливості застосування як джерела біогазу розповсюджених органічних відходів із метою подальшого розроблення комплексу заходів для їх
утилізації та перетворення на біогаз і зумовлює
актуальність обраної теми дослідження.
Виклад основного матеріалу. Екологізація
господарської діяльності потребує структурно-технологічної перебудови управління енергетичним комплексом на базі трансферу інноваційних енергоощадних, екологічно безпечних
технологій.
Під час перероблення органічних відходів
із метою виробництва біогазу як альтернативного джерела енергії вони використовуються
повністю. У результаті не лише покращується
санітарний стан території, знищуються збудники інфекційних захворювань, зникає неприємний запах рослин, що гниють, знищується
насіння бур’яну, але й утворюються цінні високоякісні добрива, що мають підвищений гумусний потенціал.

Як вихідний матеріал для одержання біогазу можуть бути використані відходи тваринницьких ферм та різних рослин, побутові органічні відходи населених пунктів. Вихід і склад
біогазу визначається значною кількістю чинників, але в основному залежить від складу вихідної сировини [4].
Біологічну масу переробляють із метою
отримання тепла або палива. З огляду на вид
виробленого кінцевого продукту (тверде, рідке
або газоподібне паливо), є різні способи перероблення біомаси: термічний, хімічний, термохімічний, біологічний, біохімічний.
Залежно від способів перероблення органічної маси на рис. 1 наведено класифікацію основних типів енергетичних процесів.
Термохімічні процеси:
– спалювання з метою отримання тепла
(сухе гомогенне паливо);
– піроліз. Біомасу нагрівають до температури 450–550 оС без доступу повітря. Отримують
твердий залишок – кокс (деревне вугілля), гази
(СО, СО2, Н2, Н2О тощо) та рідинну масу (спирти, олії тощо);
– газифікація. Процес нагрівання (часткове спалювання) палива з обмеженою кількістю повітря (кисню) у діапазоні температур 800 –1600 оС та тиску від 1,0 до 10,0 МПа.
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Під час газифікації утворюється синтез-газ
(СО, Н2, СН4 у відповідній пропорції);
– гідрогенізація: з різними варіантами попередньої підготовки сировини і проведення
самого процесу.
Біохімічні процеси:
– спиртова ферментація. Етиловий спирт
(альтернатива бензину), як правило, виробляється мікроорганізмами в процесі ферментації;
– анаеробна переробка. Без кисню мікроорганізми здатні поглинати енергію, безпосередньо переробляючи вуглецевмісні компоненти і
виробляючи внаслідок цього СО2 і СН4. Це також ферментація, але її називають бродінням.
Отриману суміш СО2 і СН4, а також супутніх
газів називають біогазом;
– біофотоліз. Біофотоліз – розклад води на
водень та кисень під дією світла. Якщо водень
згоряє або вибухає як паливо в суміші з повітрям, то проходить рекомбінація О2 і Н2. Деякі
мікроорганізми продукують або можуть продукувати водень таким біофотолізом.
Агрохімічні процеси:
– екстракція палива. Рідке або тверде паливо можна отримати прямо від живих або свіжозрізаних рослин.
Процес анаеробного розкладу органічних речовин здійснюється двома основними
групами мікроорганізмів. Перша група – це
гетеротрофні кислотоутворюючі бактерії, які
клітковими ферментами здійснюють гідроліз
(розклад) складних органічних з’єднань (білків,
жирів, вуглеводнів) до мономерів та утилізують
їх зі створенням низькомолекулярних кислот,
діоксину вуглецю, аміаку, сірководню та води.
Друга група анаеробних організмів – це
метанотворні бактерії, які в своєму розвитку
використовують лише низькомолекулярні органічні речовини, тобто продукти обміну кислотоутворюючих бактерій. Метанове бродіння органічних речовин протікає з утворенням
аміаку, метану (біогаз), вільного азоту, діоксину
вуглецю та води.
Органічні речовини розкладаються метановими бактеріями за таких основних сприятливих умов для їхньої життєздатності, як:
– відсутність вільного кисню;
– достатня кількість азоту;
– наявність лужного середовища (рН = 6,6–7,2);
– відсутність світла;
– відповідне значення температури;
– висока вологість (вище 50%).
Основні тенденції розвитку систем біоконверсії визначаються вимогами охорони
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навколишнього середовища та можуть бути
досягнуті в результаті виробництва біогазу як
альтернативного джерела енергії.
Теплотворна здатність органічних речовин
більш ніж на 80% може конвертуватися в метан
і водень. Теплотворна здатність чистого біометану становить 104 ккал/м3, теплотворна здатність біогазу варіює залежно від вмісту вуглекислого газу і в середньому становить близько
6·103 ккал/м3 [5]. За належної обробки біогазу
його складові газоподібні речовини відділяються одна від одної і з успіхом використовуються
як паливо. Воно є аналогом природного газу,
але, на відміну від нього, є відновлювальним
та екологічно безпечним джерелом енергії та за
достатнього ступеня очищення стає ідентичним за складом до природного газу.
Способи використання біогазу:
– для отримання теплової та електричної
енергії в тепловому устаткуванні та газогенераторах;
– подача в комунальні газові мережі для
комунальних і побутових потреб (для цього необхідні попередні сушка та очищення газу, що
збільшує капітальні витрати за біогазовою технологією);
– стискання для подальшого зберігання в
газгольдерах.
У разі порушення організації технологічних процесів отримання біогазу інколи може
з’являтися сірководень.
Органо-мінеральні залишки після отримання біогазу з відходів можуть бути використані як комбіновані складні добрива
для сільського господарства. Причому заброджена біомаса за багатьма показниками в
кілька разів краща за інші добрива (нативні
гній, послід, торф та хімічні). Ось деякі з цих
показників:
– відсутність патогенної мікрофлори;
– наявність активної мікрофлори, яка сприяє інтенсивному росту рослин;
– відсутність адаптаційного періоду.
Заброджені добрива завдяки своїй формі
починають ефективно працювати відразу після
внесення у ґрунт.
Вирішення проблеми утилізації відходів у
біогаз та добриво у світі відбувається за рахунок трансформації різноманітної біомаси у біогаз та добрива в процесі бродіння її органічної
речовини метаногенними асоціаціями мікроорганізмів у метантенку в анаеробних умовах.
Нині є чимало конструкцій різних типів метантенків або біогазових установок,
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Таблиця 1. Інтенсивність виробництва біогазу внаслідок метанового бродіння органічних відходів

Біогаз, м3/кг
Тривалість
бродіння, дні

Сировина
гілки

кукурудзиння

солома

опале листя

картопляне
лушпиння

4

0,000227

0,018455

0,01118

0,0084

0,018455

8

0,000454

0,035258

0,025696

0,01958

0,041504

12

0,000991

0,050889

0,034096

0,034096

0,062634

16

0,001529

0,067295

0,042496

0,048611

0,077149

20

0,001756

0,081811

0,057011

0,063126

0,091665

починаючи від простих установок малої потужності до складних із великими можливостями і продуктивністю, що генерують тепло,
електрику. Тільки в Китаї їх кількість досягає
40 мільйонів. У європейських країнах є тисячі
генераторів біогазу. Водночас є низка біотехнологічних проблем із запуску й експлуатації біогазових комплексів, які у світі вирішувалися
шляхом створення національних науково-технічних програм із отриманням біогазу з біомаси; державами забезпечувалися пільги для бізнесменів, які впроваджували ці технології.
Впровадження біогазових технологій в
Україні досить проблематичне. Незважаючи
на те, що в країні накопичуються у великій
кількості сільськогосподарські та комунальні відходи, біогазові технології на території
України не знаходять широкого застосування
порівняно з багатьма іншими країнами. В основному це кілька закуплених за кордоном великотоннажних, не найсучасніших установок
для утилізації комунальних та тваринницьких
відходів, які ефективно в наших кліматичних
умовах не працюють.
Основні причини проблем, що виникли:
особливості клімату (різко континентальний
клімат із холодними ночами і морозами взимку до –29 °С), відсутня продумана науково-технічна політика впровадження біогазових технологій, відсутні кваліфіковані спеціалісти в

цій галузі. Оскільки будівництво біогазових
станцій в Україні має суттєве значення, як і
для інших країн, що економічно розвиваються, є гостра потреба у подальших дослідженнях конверсії відходів та біомаси у біогаз з урахуванням національних вимог споживачів на
внутрішньому ринку.
Відповідно до мети та завдань роботи нами
було проведено низку дослідів з одержання біо
газу з кукурудзиння, соломи, опалого листя та
картопляного лушпиння. Як видно з табл. 1,
серед досліджуваних нами органічних відходів
найбільш продуктивними стосовно біогазу виявилися картопляне лушпиння, кукурудзиння
та опале листя.
Збалансоване співвідношення макро- та
мікроелементів харчових речовин є необхідним для сталого процесу ферментації. Серед
мікроелементів найважливішими є вуглець
та азот: вуглець є конструктивною основою
біогазу; азот необхідний для утворення ферментів, які беруть участь у метаболізмі бактерій. Тому основним фактором стабільності
бродіння метану є співвідношення вуглецю
та азоту (C/N) у субстраті. Якщо це співвідношення є занадто високим, то вуглець
не може бути повністю оброблений через
недостатній метаболізм, і в результаті зменшується вихід біогазу. Якщо є високий вміст
N і незначний вміст С, то надлишок азоту

Таблиця 2. Вплив співвідношення C/N на продукування біогазу

Субстрат

N, %

C/N

Вихід біогазу, м3/т

Опале листя

1,0

50,0

63,13

Кукурудзиння

1,2

56,6

81,81

Картопляне лушпиння

1,5

25,0

91,66
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може утворювати велику кількість аміаку,
що навіть за малих концентрацій уповільнює
зростання бактерій і навіть може призвести
до повного руйнування всього населення мікроорганізмів. Тому, щоб забезпечити стабільність процесу, співвідношення C/N повинно бути в діапазоні 10–30.
Залежність виходу біогазу від співвідношення C/N в субстраті для картопляного лушпиння, відходів кукурудзи та опалого листя
показана в табл. 2.
Видно, що співвідношення C/N для картопляного лушпиння дорівнює 25, що зумовлює
найвищий вихід біогазу.

Висновок. Отже, перспективи використання відходів для виробництва біогазу підтверджені. Серед досліджених органічних відходів
було виявлено, що картопляне лушпиння, відходи кукурудзи та опале листя найбільш продуктивні щодо виходу біогазу (91,66, 81,81 та
63,13 м3/кг відповідно).
Раціональне поводження з органічними
відходами, що представлені широкою сировинною базою, вирішує питання утилізації з
одночасно визначеним позитивним впливом
на стан навколишнього середовища та частковим вирішенням проблем країни енергетичного характеру.
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НОВИНИ
У 2018 р. видобуток газу в Україні (без врахування окупованих територій) становив 20,9 млрд м3,
в тому числі підприємствами Групи «Нафтогаз» – 16,5 млрд м3. Імпорт газу дорівнював 10,6 млрд м3
(з Росії не імпортувався), використання газу становило 32,3 м3.
За 2018 рік підприємства Групи «Нафтогаз» на території України та Арабської Республіки
Єгипет видобули 16,68 млрд м3 газу та 2139,0 тис. т нафти і газового конденсату. У порівнянні з відповідним періодом 2017 р. видобуток газу по нафтогазовидобувних підприємствах Компанії збільшився на 1,0 %, а нафти і газового конденсату – на 0,2 %.
За результатами виконаних у 2018 р. пошуково-розвідувальних робіт АТ «Укргазвидобування»
відкрило 6 нових родовищ, зокрема Кленове, Рябухинське, Бугаївське і Нурівське газові, Приштокове,
Тернівське газоконденсатні. Крім того, товариством відкрито нові поклади газу на Максальському,
Веснянському, Кузьмичівському, Борисівському, Наріжнянському, Солохівському, Семенцівському,
Лютнянському родовищах, а також нафти на Північно-Коробочкинському та Солохівському родовищах. Розширено контури нафтогазоносності відомих покладів у межах 13 родовищ.
Крім того, АТ «Укргазвидобування» в межах ліцензійних ділянок приростило балансові
(видобувні) запаси газу на 16,3 млрд м3; конденсату – 1 223 тис. т., нафти – 38 тис. т, тобто товариством компенсовано обсяги видобутих у 2018 р. вуглеводнів.
Протягом січня-лютого 2019 р. підприємства Групи «Нафтогаз» продовжили нарощувати
обсяги видобутку вуглеводнів. За цей період на території України та Арабської Республіки Єгипет
видобуто 2745,23 млн м3 газу та 354,85 тис. т нафти і газового конденсату. У порівнянні з відповідним періодом 2017 р. видобуток газу збільшено на 2,8 %, а нафти і газового конденсату – на 0,8 %.
40 |

| №1 | 2019

Круглий стіл «Науково-дослідні розробки: сучасні
вимоги, оцінка ефективності, комерціалізація»

13–15 березня 2019 р. в Івано-Франківсь
кому національному технічному університеті
нафти і газу за підтримки Секретаріату науково-технічної ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбувся
Круглий стіл «Науково-дослідні розробки: сучасні вимоги, оцінка ефективності,
комерціалізація», який уперше пройшов у
форматі науково-прикладних платформ із
формуванням зворотного зв’язку для узагальнення досвіду комерціалізації НДР, формування варіантів їх практичної реалізації
для ОТГ, підприємництва, зокрема – для
підприємств Групи компаній «Нафтогаз
України», розроблення рекомендацій щодо
проведення оцінки ефективності НДР тощо
та формування єдиного простору-каталізатора для їхнього подальшого розвитку.
Науковий захід об’єднав своєю проблематикою представників підприємств НГК,
органів державного і місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад,
громадських та професійних організацій,
науково-педагогічних працівників ЗВО, працівників академічних наукових організацій,
фінансових та інших установ.
Розпочинаючи захід, його модератор, заві
дувач кафедри підприємництва та маркетингу
ІФНТУНГ І.В. Перевозова одразу ж окреслила основну мету зустрічі, а саме: «оцінювання
прикладного характеру тих наукових досліджень, які здійснюються закладами вищої
освіти, та досягнення ефекту синергії щодо
корисності таких розробок для підприємств
нафтогазової галузі, міста, області, конкретних ОТГ та держави загалом». Результати
НДР є інноваційним продуктом, і на момент
їх отримання вони мають від’ємну вартість,
оскільки на їх створення затрачені людські
та фінансові ресурси. Економічна віддача від
результатів НДР відбувається тільки після їх
введення до господарського обороту.
«Тематика заходу й очікувані напрацювання
є справді актуальними та важливими, адже
високі показники конкурентоспроможності

економіки будь-якої держави великою мірою
залежать від її інноваційного розвитку та
від залучення інтелектуального потенціалу
суспільства» – наголосив ректор університету, академік НАНУ Є.І. Крижанівський,
вітаючи учасників круглого столу – «Тішить
те, що сьогодні в ІФНТУНГ зібралося багато
людей, які справді хочуть докласти зусиль,
щоб вирішити означені проблеми. Мета нашого заходу – поєднати економіку та науку
України для того, щоб якомога більше остання своїми результатами могла позитивно
впливати на розвиток першої. У час кардинальних реформ у державі це набуло особливої
актуальності. Тільки та теорія претендує
на наукові знання, яка вказує шлях практиці.
І, на мою думку, ми тут зібралися саме для
того, щоби вказати шлях для практичного
вирішення окремих питань як на місцевому,
так і на загальнодержавному рівні. Під час
аналізу проблем, які мають місце в державі,
випливає одна з найважливіших, над вирішенням якої ми працюємо уже тривалий
час, – це енергодефіцит. Так, з одного боку,
є великий дефіцит у секторі споживання,
а з іншого – є великі напрацювання в науці!
І наше завдання – вирішити цю проблему!
Сподіваюся, що в цьому напрямі ми вдало
використаємо наявний досвід та інтелектуальні напрацювання».
Голова Секретаріату науково-технічної ради
Групи компаній «Нафтогаз України», голова
організаційного комітету проведення круглого столу О.М. Ковалко привітав учасників
заходу, закликав науковців до формування
єдиної бази об’єднаних наукових розробок із
виокремленим прикладним аспектом та виступив із доповіддю на тему «Інноваційний
розвиток ПАТ «НАК «Нафтогаз України»:
науковий супровід та забезпечення».
Про потужний інтелектуальний потенціал ІФНТУНГ для розвитку нафтогазової
галузі розповів проректор із наукової роботи І.І. Чудик. З актуальними проблемами
комерціалізації інтелектуальної власності

ЗВО та з досягненнями ІФНТУНГ у цій
сфері ознайомила присутніх проректор із
науково-педагогічної роботи Л.Т. Гораль.
Про вагомі результати науково-дослідної
роботи ІФНТУНГ для потреб ОТГ та тісну
співпрацю з територіальними громадами
розповів виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України
Ю.Д. Стефанчук. З результатами співпраці
Івано-Франківської міської ради та науковців ЗВО ознайомили радники міського голови Р.Р. Харук, О.О. Білоус, Н.Ю. Гречаник.
Наукові розробки та пропозиції щодо
комерціалізації результатів НДР представили відомі науковці ІФНТУНГ, зокрема
професор кафедри прикладної економіки
Я.С. Витвицький, завідувач кафедри фінансів І.Г. Фадєєва, доцент кафедри підприємництва та маркетингу О.Я. Малинка
та науковці провідних ЗВО України: професор кафедри міжнародної електронної
комерції та готельно-ресторанної справи
В.О. Бабенко (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна), професор кафедри економічної кібернетики та управління
економічною безпекою, керівник учбово-наукової лабораторії «Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях»
Ю.Д. Костін (Харківський національний
університет радіоелектроніки), завідувач
кафедри економіки, фінансів і підприємництва А.С. Мохненко (Херсонський державний університет), завідувач кафедри
фінансів, банківської справи та страхування
Н.А. Хрущ, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці
П.М. Григорук (Хмельницький національний
університет) та ін. Загалом у роботі круглого
столу взяло участь 62 особи.
Всі учасники відзначили, що підґрунтям
інноваційного шляху розвитку економіки
України є результати НДР, але механізми
введення результатів НДР до господарського
обороту не досить опрацьовані як у теоретичному, так і в практичному плані.
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