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Оптимізація операційних витрат
під час видобування нафти
струминними насосами
© Паневник Д.О.
Паневник О.В.
д-р. тех. наук
ІФТУНГ

UA

На основі співставлення обсягів та собівартості нафтовидобутку запропоновано метод визначення
оптимальної глибини розміщення струминного насоса в свердловині, яка відповідає мінімальним
операційним витратам гідроструминної експлуатації покладів вуглеводнів. Існування оптимальних
умов розміщення струминного насоса зумовлене оберненим впливом глибини встановлення ежекційної системи на величину витрат пов’язаних з нафтовидобутком та прямою дією даного параметра
на продуктивність свердловини при її експлуатації гідроструминним способом. Особливості впливу
глибини розміщення ежекційної системи в свердловині на собівартість нафтовидобутку проаналізовані для чотирьох існуючих технологій заміни деталей проточної частини струминного насоса.
Залежно від співвідношення градієнтів зміни витрат на утримування та експлуатацію обладнання та
обсягів нафтовидобутку показано існування трьох моделей впливу глибини розміщення струминного насоса в свердловині на собівартість її експлуатації.
Ключові слова: собівартість нафтовидобутку, гідроструминний спосіб нафтовилучення, продуктивність свердловини, нафтовий струминний насос, свердловинна ежекційна система.

RU

На основе сопоставления объемов и себестоимости нефтедобычи предложен метод определения
оптимальной глубины размещения струйного насоса в скважине, которая соответствует минимальным операционным расходам гидроструйной эксплуатации месторождений углеводородов. Оптимальные условия размещения струйного насоса обусловлены обратнопропорциональным влиянием
глубины установки эжекционной системы на величину расходов на нефтедобычу и прямым действием данного параметра на производительность скважины при ее гидроструйной эксплуатации.
Особенности влияния глубины размещения эжекционной системы в скважине на себестоимость нефтедобычи проанализированы для четырех известных технологий замены деталей проточной части
струйного насоса. В зависимости от соотношения градиентов изменения расходов на содержание и
эксплуатацию оборудования и объемов нефтедобычи показано существование трех моделей влияния глубины установки струйного насоса в скважине на себестоимость ее эксплуатации.
Ключевые слова: себестоимость нефтедобычи, гидроструйный способ нефтедобычи, производительность скважины, нефтяной струйный насос, скважинная эжекционная система.

EN

On the basis of a comparison of the volume and oil extraction cost method is proposed to determine the optimal depth of the jet pump placement in the well, which corresponds to the minimum operating expenses
to jetting operation of hydrocarbon deposits. The existence of optimal conditions for placing the jet pump
from the back influence of the hole ejecting system expenses associated with oil production and the direct
effect of this parameter on the performance of wells in its jetting operation. The influence features of placement ejection system in the well to the cost of oil production was analyzed for four existing technologies for
replacement of a flowing part details of the jet pump. Depending on the ratio of the gradients of the cost
changes for maintenance and operation of equipment and production shows the existence of three models
of the effect of jet pump placement in the well at the cost of its operation.
Key words: cost of oil production, jet operation of oil production, well productivity, oil jet pump, borehole
ejection system.

УДК 338.45:621.694.2

Світова потреба в енергоресурсах вимагає
підвищення ефективності процесу розробки нафтогазових родовищ. До переліку технологій, які
здатні істотно впливати на ефективність нафтогазовидобутку, можна віднести використання
свердловинних струминних насосів, які сьогодні
застосовуються під час буріння, ліквідації аварій, освоєння, експлуатації та ремонту свердловин. Широкий спектр використання ежекційних
технологій свідчить про їхнє світове значення.
Тривалий час розвиток ежекційних технологій

відбувався шляхом удосконалення конструкцій
свердловинних струминних насосів та методів їх
використання. При цьому поза увагою широкого кола дослідників залишилися питання, пов’язані з економічним обґрунтуванням застосування свердловинних струминних насосів під час
реалізації окремих технологічних процесів розробки родовищ нафти і газу. У процесі еволюції
ежекційних технологій з’явився клас задач, які
неможливо розв’язати винятково технічними
методами без залучення економічних категорій.
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Відмінності у використанні нафтових струминних насосів нафтовидобувними підприємствами Російської Федерації та провідними світовими компаніями полягають у схемах
розміщення ежекційних систем у свердловині.
Якщо російські нафтовидобувні підприємства
використовують винятково свердловинні струминні насоси [1], то провідні світові компанії
допускають використання для нафтовилучення
як глибинних [2], так і поверхневих [3] ежекційних систем. Зважаючи на значний вплив глибини розміщення струминного насоса в свердловині на економічні показники нафтовидобутку,
обґрунтування вибору схеми використання
ежекційної системи є актуальним завданням.
Пошук оптимального розміщення ежекційної
системи в свердловині не може бути обмежений
винятково побудовою математичних моделей
робочого процесу струминного насоса і вимагає аналізу ефективності здійснення окремих
технологічних операцій та економічної діяльності нафтовидобувних компаній.
Недостатнє вивчення економічних питань
застосування струминних насосів суттєво обмежує можливості нафтогазових операторів
стосовно прийняття технічних рішень, спрямованих на підвищення техніко-економічних
показників первинного розкриття продуктивних горизонтів, оптимізацію процесу виклику
припливу пластового флюїду, обгрунтування
умов використання гідроструминного способу
експлуатації, вибір методу ліквідації піщаних
корків у свердловині та утилізацію низьконапірного нафтового газу. Наявні економічні моделі використання свердловинних струминних
насосів мають обмежений характер застосування, внаслідок чого необхідні технічні рішення стосовно розробки нафтогазових родовищ
приймаються зазвичай на основі практичного
досвіду їх експлуатації. Формування єдиного
підходу до визначення економічної доцільності
використання ежекційних технологій є необхідною умовою їхнього подальшого розвитку.
Метою досліджень, результати яких приведені в цій роботі, є техніко-економічне обґрунтування методу вибору глибини розміщення
струминного насоса під час реалізації гідроструминного способу експлуатації нафтової
свердловини.
Збільшення глибини розміщення ежекційної системи в свердловині викликає зростання
витрат, пов’язаних із утриманням та експлуатацією струминних насосів. При цьому, однак, внаслідок особливостей робочого процесу
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ежекційної системи з’являється можливість
збільшити продуктивність струминного насоса та обсяг нафтовидобутку. Наявність двох
зустрічних процесів зумовлює існування оптимальної глибини розміщення струминного
насоса в свердловині, яка забезпечує максимальний нафтовидобуток за мінімальних матеріальних витрат.
У процесі обґрунтування місця розміщення
струминного насоса в свердловині використовуємо величину собівартості видобутої нафти
B
C =
,
(1)
Qн
де B − витрати, пов’язані з утримуванням та
експлуатацією обладнання під час застосування гідроструминного способу розробки родовища; Qн − обсяг видобутку нафти.
Витрати на утримування та експлуатацію
обладнання під час застосування гідроструминного способу нафтовидобутку спрямовані
на виконання таких технологічних операцій, як:
1. Підготовка та освоєння процесу нафтовилучення.
2. Технологічна підготовка робочої рідини.
3. Підіймання пластової рідини зі свердловини.
4. Поточний ремонт підземного обладнання.
Підготовка та освоєння процесу нафтовилучення передбачають облаштування устя
свердловини, монтаж поверхневої насосної
системи силового приводу з гідравлічними комунікаціями та контрольно-вимірними приладами, обладнання для здійснення технологічної
підготовки робочої рідини та підземного обладнання. Витрати на підготовку та освоєння
процесу нафтовилучення практично не впливають на місце розміщення ежекційної системи
в свердловині.
Зростання глибини розміщення ежекційної системи в свердловині дає змогу збільшити
об’єм робочої рідини, яку спрямовують на робочу насадку струминного насоса, внаслідок
чого зростають витрати, пов’язані з її технологічною підготовкою.
Витрати на підіймання пластової рідини зі
свердловини визначаються вартістю електроенергії, поданої виробництвом електропостачання цеху для забезпечення видобутку нафти
гідроструминним способом. Електроенергія витрачається нафтовидобувним підприємством
для приведення в дію поверхневого насосного
агрегата, який реалізує подавання робочої рідини в свердловину та забезпечує роботу струминного насоса. Потужність, необхідна для
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роботи поверхневого насосного агрегата, прямо
пропорційна тиску робочої рідини та глибині
розміщення струминного насоса у свердловині. Величина тиску і потужність поверхневого
насосного агрегата та вартість електроенергії,
необхідної для приведення в дію силового приводу, лінійно залежать від глибини розміщення
струминного насоса у свердловині.
Під час визначення витрат для проведення
поточного ремонту підземного обладнання враховуємо витрати, пов’язані із заміною деталей
струминного насоса внаслідок їх зношування
або регулювання режиму роботи. Величина витрат при цьому залежить від технології заміни
деталей проточної частини струминного насоса. Зважаючи на конструкцію поверхневого та
глибинного обладнання, можна виділити чотири типи технологічних операцій, спрямованих
на обслуговування підземної частини ежекційних систем:
1. Традиційний спосіб проведення спуско-підіймальних операцій [4].
2. Використання безперервно намотуваної
колони труб [5, 6].
3. Застосування канатної техніки [7].
4. Заміна деталей струминного насоса гідравлічним способом [8].
Традиційний спосіб проведення спуско-підіймальних операцій під час застосування класичної колони металевих труб вимагає використання агрегата для ремонту свердловин і
є найбільш трудомістким та витратним. Його
тривалість досягає 90% загальних витрат часу,
пов’язаних із проведенням поточного підземного ремонту.
Використання колони гнучких труб (колтюбинг) дає змогу у 2–3 рази зменшити тривалість проведення ремонту. Колтюбингова
технологія розроблена в 1950-х рр. і стала
широко використовуватися в кінці 1980-х.
Система «колтюбинг» допускає спільне використання із струминним насосом. Наприклад,
застосування системи «колтюбинг – струминний насос» на морській свердловині (компанія
Weatherford, Туніс) дало змогу впродовж 8 год.
встановити ежекційну систему та продовжити
експлуатацію.
Застосування канатної техніки для заміни деталей свердловинного струминного насоса не вимагає проведення високовитратних
традиційних спуско-підіймальних операцій.
Ця технологія проведення поточного ремонту
свердловин, які експлуатуються гідроструминним способом, довела свою ефективність на

багатьох нафтових родовищах. Зокрема, за даними компанії Oilmaster, застосування канатної
техніки на морській платформі Maha 1 (компанія Japan Petroleum Exploration Co Ltd, Туніс)
дало змогу заощадити 650 тис. дол. під час проведення підземного ремонту.
Останнє покоління гідроструминних нафтовидобувних систем допускає заміну деталей струминного насоса гідравлічним способом під час реалізації зворотної циркуляції
робочої рідини. Гідравлічний спосіб заміни
деталей струминного насоса дав змогу радикально скоротити тривалість проведення поточного підземного ремонту на свердловинах
США (Оклахома, Міссісіпі, Техас), Таїланду,
Іраку, Канади, Англії, Пакистану, Китаю та багатьох інших країн.
Співвідношення вартості обслуговування свердловин під час застосування різних
технологій проведення ремонту покажемо на
прикладі експлуатації морської платформи
Anna 26, розташованої в затоці Кука (Аляска)
[9]. Експлуатація нафтового родовища Alaska
Cook Inlet здійснювалась компаніями Unocal
Corporation (США) та Dowell Schlumberger.
Вартість проведення ремонту з використанням традиційної колони підіймальних труб
становить 850 тис. дол., причому 400 тис. дол.
витрачено на застосування агрегата для ремонту свердловин. На ремонт свердловини із використанням колони гнучких труб було витрачено 60 тис. дол., а під час застосування канатної
техніки – 2 тис. дол.
Величину витрат, пов’язаних з утримуванням та експлуатацією гідроструминних нафтовидобувних систем, необхідно порівняти
з обсягами видобутку нафти. Вплив глибини
розміщення ежекційної системи в свердловині на обсяг видобутку нафти пов’язаний із

Рис. 1.  Залежність обсягу нафтовидобутку

від глибини розміщення струминного насоса
в свердловині
№2 2019 |

| 05

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

а					б				

в

Рис. 2.  Моделі впливу глибини розміщення струминного насоса в свердловині на собівартість видобутої нафти:

а) прямо пропорційна залежність; б) екстремальна залежність; в) обернено пропорційна залежність.
CП − собівартість нафтовидобутку у разі поверхневого розміщення струминного насоса; CВ − собівартість
нафтовидобутку у разі розміщення струминного насоса на вибої свердловини; C0 − собівартість нафтовидобутку у
разі розміщення струминного насоса на оптимальній глибині.

можливою роботою струминного насоса в кавітаційному режимі, який накладає обмеження на
швидкість потоку в елементах його проточної
частини [10]. Збільшення глибини розміщення
ежекційної системи в свердловині за рахунок
зростання гідростатичного та гідродинамічного тиску дає змогу зменшити небезпеку роботи
струминного насоса в кавітаційному режимі.
Ця обставина дає змогу підвищити продуктивність струминного насоса та видобуток нафти.
Залежність видобутку нафти від глибини розміщення насоса в свердловині може бути наведена (рис. 1) у вигляді двох суміжних ділянок.
Початкова ділянка визначає прямо пропорційну залежність видобутку нафти від глибини
розміщення струминного насоса у свердловині.
За подальшого зростання глибина розміщення струминного насоса не впливає на величину нафтовидобутку. Координати точки переходу (точка
А на рис. 1) висхідної ділянки в горизонтальну
визначаються конструкцією ежекційної системи
та свердловини, характеристикою продуктивного горизонту та величиною робочої витрати.
Використання сучасних методів гідродинаміки
дає змогу встановити вигляд залежності аналітичним шляхом. Для неглибоких свердловин залежність видобутку нафти від глибини розміщення
струминного насоса може складатися винятково з
однієї висхідної ділянки характеристики.
Залежно від співвідношення градієнтів зміни
витрат на утримання та експлуатацію обладнання
dB та обсягів видобутку нафти dQн
dHн
dHн
можливі три моделі впливу глибини розміщення струминного насоса в свердловині на собівартість видобутої нафти.
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Якщо темпи зростання витрат на утримання та експлуатацію обладнання перевищують темпи збільшення обсягу нафтовидобутку, залежність собівартості видобутку
нафти від глибини розміщення струминного
насоса у свердловині має прямо пропорційний характер. Така модель зростання собівартості (рис. 2, а) має місце у разі традиційного способу проведення спуско-підіймальних
операцій у свердловині із застосуванням
підйомних агрегатів. У цьому разі підвищення обсягів нафтовидобутку за збільшення
глибини розміщення струминного насоса в
свердловині не може компенсувати зростання пов’язаних з його експлуатацією витрат.
Таким чином, під час застосування традиційної колони НКТ доцільним буде використання поверхневого струминного насоса, що
дало би змогу отримати мінімальну собівартість нафтовилучення.
Екстремальна модель (рис. 2, б) собівартості може мати місце у разі, коли темпи зростання нафтовидобутку спочатку перевищують
темпи зростання витрат

dQн

dHн

>

dB
, а після
dHн

досягнення певної (оптимальної) глибини
розміщення струминного насоса має місце
зворотне співвідношення:

dQн

dHн

<

dB
.
dHн

Рівність градієнтів обсягу нафтовидобутку
та витрат зумовлює існування мінімального значення собівартості C0. Глибина розміщення струминного насоса, яка відповідає
мінімальній собівартості нафтовидобутку,
може вважатись оптимальною. Екстремальна
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модель собівартості може бути реалізована у
разі використання колтюбингової установки
та гідроструминної установки, обладнаної канатною технікою. Зважаючи на різний рівень
витрат під час використання колтюбингових
установок та установок, обладнаних канатною
технікою, можна прогнозувати координати
точки Со на екстремальній моделі собівартості. Під час застосування колтюбингових
установок положення точки Со зміщується в
напрямі менших глибин розміщення струминного насоса в свердловині та більших значень
собівартості. Для свердловин, обладнаних канатною технікою, точка Со буде знаходитися
відповідно праворуч та нижче положення,
яке відповідає використанню колтюбингових
установок.
Обернено пропорційна модель собівартості (рис. 2, в) передбачає переважаючі темпи
зростання обсягу нафтовидобутку порівняно
із темпами збільшення витрат на утримання
та експлуатацію свердловинних ежекційних
систем. Обернено пропорційна модель собівартості може бути реалізована у разі заміни
деталей струминного насоса гідравлічним
способом. Для такої моделі собівартості економічно доцільним буде розміщення струминного насоса на максимальній глибині, тобто на вибої свердловин.

Зважаючи на те, що глибина розміщення
струминного насоса впливає також на величину доходу від реалізації нафти, необхідно побудувати залежність для визначення прибутку,
аналогічно приведеній на рис. 2, б. Отриману
залежність необхідно використовувати для
визначення оптимальної глибини розміщення
струминного насоса в свердловині.
Проведені дослідження дають змогу сформулювати такі правила вибору глибини встановлення струминного насоса в свердловині:
– у разі застосування традиційної колони
НКТ, яка для проведення спуско-підіймальних
операцій вимагає наявності агрегата для ремонту свердловин, доцільно використовувати
поверхневий струминний насос;
– під час застосування колтюбингових
установок, а також на свердловинах, обладнаних канатною технікою, оптимальна глибина
розміщення струминного насоса визначається
шляхом зіставлення витрат на утримування та
експлуатацію обладнання та обсягів нафтовидобутку. Максимальна величина прибутку під
час видобування нафти визначає оптимальну з
погляду економічної доцільності глибину розміщення струминного насоса у свердловині;
– під час застосування гідравлічного способу заміни деталей струминного насоса його необхідно встановлювати на вибої свердловини.
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Петрофізична модель визначення глинистості
порід-колекторів за результатами комплексних
досліджень акустичних та радіоактивних методів
© Федорів В.В.
канд. геол. наук
ІФНТУНГ

UA

Стаття присвячена вирішенню проблеми визначення глинистості порід-колекторів
складнопобудованих розрізів кам’яновугільних відкладів Наріжнянського газоконденсатного родовища. Розглядаються отримані результати визначення глинистості за
даними свердловинних геофізичних досліджень. Для вирішення поставленого завдання пропонується комплексний підхід щодо використання результатів свердловинних
досліджень акустичного, нейтронних та гамма-гамма-густинного методів. Побудовано
петрофізичні моделі взаємозв’язку масової глинистості з густиною породи та коефіцієнтом пористості. У результаті цього встановлено, що масова глинистість практично не
впливає на об’ємну густину гірської породи. Використання петрофізичного моделювання дало змогу побудувати номограми визначення масової глинистості та коефіцієнта
глинистості для кам’яновугільних відкладів Наріжнянського газоконденсатного родовища за результатами свердловинних досліджень акустичного, нейтронних та гамма-гамма-густинного методів.
Ключові слова: масова глинистість, коефіцієнт глинистості, акустичний метод, нейтронний гамма-метод, густинний гамма-гамма-метод.

RU

Статья посвящена решению проблемы определения глинистости пород-коллекторов
сложнопостроенных разрезов каменноугольных отложений Нарижнянского газоконденсатного месторождения. Рассматриваются результаты определения глинистости по
данным скважинных геофизических исследований. Для решения поставленной задачи
предлагается комплексный подход относительно использования результатов скважинных исследований акустического, нейтронных и гамма-гамма-плотностного методов.
Построены петрофизические модели взаимосвязи массовой глинистости с плотностью
породы и коэффициентом пористости. В результате этого установлено, что массовая глинистость практически не влияет на объемную плотность горной породы. Использование петрофизического моделирования позволило построить номограммы определения
массовой глинистости и коэффициента глинистости для каменноугольных отложений
Нарижнянского газоконденсатного месторождения по результатам скважинных исследований акустического, нейтронных и гамма-гамма-плотностного методов.
Ключевые слова: массовая глинистость, коэффициент глинистости, акустический
метод, нейтронный гамма-метод, плотностной гамма-гамма-метод.

EN

The article is devoted to solving the problem of determining the clay content in rocks-collectors with complicated structure in carboniferous deposits at Nariznianske gas condensate field.
The results of determination clay content according to well geophysical studies are considered.
To solve the problem, a comprehensive approach is proposed regarding to use the results of
well studies of acoustic, neutron and gamma-gamma-density methods. Petrophysical models
of the interconnection mass clay with rock density and porosity coefficient were constructed.
As a result, it has been established that mass clay practically do not affect the volumetric density of rock. The use of petrophysical modeling made it possible to construct nomograms for
determination of mass clay and clay content for the carboniferous deposits at Nariznianske gas
condensate field based on the results of well research of acoustic, neutron and gamma-gammadensity methods.
Key words: mass clayey, clay content, acoustic method, neutron gamma-method, density gammagamma-method.

УДК 553.98.061

Актуальність. Достовірність визначення коефіцієнта пористості пластів-колекторів
є одним із важливих питань під час установлення підрахункових параметрів. На точність
визначення коефіцієнта пористості значною
мірою впливає структура порового простору,
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мінералогічний склад скелету та цементу породи, склад флюїду, що заповнює пори, а також
глинистість.
З огляду на те, що продуктивні горизонти
Наріжнянського газоконденсатного родовища
виповнені складнопобудованими розрізами,

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ
використовувати загальноприйняті методики
під час визначення глинистості стає неможливим. У зв’язку з цим постає питання удосконалення петрофізичних моделей для визначення
глинистості порід-колекторів складнопобудованих розрізів.
Аналіз опублікованих праць. Основні
емпіричні залежності між фізичними та петрофізичними характеристиками були встановлені такими вченими: В.М. Дахновим,
В.М. Добриніним, Б.Ю. Вендельштейном,
Г. Арчі, М.М. Еланським та іншими [1–4]. У роботі [3] приводиться врахування впливу мінерального складу та адсорбційної здатності на
фізичні властивості поліміктових пісковиків та
алевролітів.
Проаналізувавши наведені та інші наукові
праці, можна дійти висновку, що здебільшого
петрофізичні моделі побудовані для конкретних
геологічних розрізів та умов, тому постає питання удосконалення петрофізичної моделі визначення глинистості кам’яновугільних відкладів
Наріжнянського газоконденсатного родовища.
Мета та завдання дослідження. Проведені
геолого-геофізичні дослідження ставили за
мету удосконалити петрофізичну модель визначення масової глинистості та коефіцієнта
глинистості.
Методи вирішення поставленого завдання.
З огляду на складну будову порід-колекторів
Наріжнянського газоконденсатного родовища,
необхідно використовувати комплексний підхід до вирішення питання щодо визначення
масової глинистості та коефіцієнта глинистості
за даними геофізичних досліджень свердловин.
Одним із способів є комплексування таких методів, як:
– акустичний каротаж + густиний гамма-гамма-каротаж;
– нейтронні методи + густинний гамма-гамма-каротаж.
Методика визначення глинистості за даними акустичного та густинного гамма-гамма-каротажу базується на різному впливі глинистості на покази цих методів. Ця методика описані
у низці робіт [5–7].
За результатами досліджень Р. Дебранда
[6], якщо відомо, що глини містять близько 50%
води, то під час використання нейтронного методу можна скористатися таким:
(1)
K nn = K n + 0,5  K гл ,
n
де K n – пористість, визначена за даними нейтронного методу (нейтронна пористість); K –
коефіцієнт глинистості.

Р. Дебранд стверджує, що відношення
(δск-δгл)/(δск-δф) у середньому лежить у межах
від 0,1 до 0,2 [6].
Для глинистих колекторів рівняння ВілліГрегорі має вигляд:

∆Tn = ∆Tск (1 − K n − K гл ) +
+ ∆Tф  K n + ∆Tгл  K гл .

(2)
Р. Дебранд у своїй роботі показує, що якщо
для чистого колектора
(3)
∆Tn = ∆Tск (1 − K n ) + ∆Tф  K n ,
то дійсне значення коефіцієнта пористості
становить:

∆Tгл − ∆Tск
=
∆Tф − ∆Tск
= K т + A  K гл,
(4)
де T , T , T – відповідно інтервальний час
K n ꝺ = K n + K гл 

пробігу повздовжньої хвилі у глинах, скелеті породи та флюїді, що наповнює пори; K n – дійсне
значення пористості. Автор цієї праці [6] показує, що величина A змінюється в межах від 0,2
до 0,6 у шаруватому колекторі та від 0,4 до 1 у
породі з дисперсно-розподіленою глинистістю.
Таким чином, для оцінки ефективної пористості K n і глинистості K породи-колектора складнопобудованих розрізів необхідні
паралельні дослідження двома методами: нейтронним і густинним гамма-гамма-методом та
густинним гамма-гамма-методом і акустичним
методом. Точність розв’язку системи рівнянь,
які пропонує Р. Дебрант, буде тим більшою, чим
більше відрізняються величини коефіцієнтів
при параметрі K . Найкращі результати дає
спільне використання нейтронного методу та
густинного гамма-гамма-методу.
Р. Дебранд у своїй роботі як приклад використовує систему двох рівнянь:
 K nАК = K n + 0 , 6  K гл
 ГГК−П
 K n
= K n + 0 ,1  K гл ,
(5)
де K n – коефіцієнт пористості, визначений за
– коефіціданими акустичного методу; K n
єнт пористості, визначений за даними густинного гамма-гамма-методу.
Для визначення пористості та глинистості під час розв’язку цієї системи рівнянь
Р. Дебрант використовує номограму, в якій
K n=f(K n , K n
) або K =f(K n , K n
).
Для пісковиків із розсіяною глинистістю
Тіксьє припускає, що інтервальний час проходження повздовжньої хвилі однаковий як у флюїді, так і в суміші флюїд-глина, які знаходяться
у поровому просторі скелету породи. У цьому
разі отримуємо:
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K nАК = K n + K гл ,

(6)

тобто дійсне значення пористості становить:
(7)
K n = K nАК − K гл.
Усі автори у своїх працях вказують на те, що
вплив глинистості на визначення пористості за
даними акустичного каротажу значно більший,
ніж за даними густинного гамма-гамма-методу.
є величиною, яка проРізниця між K n і K n
порційна вмісту глинистості:
∆K nАК , ГГК − Г = K nАК −
(8)
− K nГГК − Г = f ( K гл ) = A  K гл .
Другий спосіб визначення глинистості базується на різному впливі глинистості на величину пористості, яка визначається за даними
ГГК-Г та нейтронних методів.
У роботі [5] В.Н. Дахнов показує приклад
палетки для визначення пористості та глинистості за результатами комплексного використання даних густинного гамма-гамма-методу
та нейтронних методів, яка складена для рихлих колекторів за такої умови:

K п n = K п + 0, 4 ⋅ K гл

.
K пГГК −П = K п + 0,2 ⋅ K гл


(9)

Таким чином, з огляду на вищенаведені
способи, для визначення глинистості складнопобудованих розрізів газових родовищ необхідно використовувати комплексну інтерпретацію
результатів акустичного, гамма-гамма-густинного та нейтронних методів.
Результати петрофізичного моделювання.
Розроблення методики визначення глинистості порід-колекторів газових родовищ проводилося шляхом використання результатів
лабораторних досліджень керну та даних свердловинних досліджень свердловин кам’яновугільних відкладів Наріжнянського газоконденсатного родовища.
Для цих колекторів нами випробувані
методики визначення глинистості за даними
комплексу методів акустичного, нейтронного
та гамма-гамма-густинного методів.
Зробивши аналіз низки наукових праць,
слід відмітити, що зміна вмісту глинистої компоненти в гірській породі незначною мірою впливає на об’ємну густину породи, а відповідно, і
на визначення пористості за даними густинного
гамма-гамма методу. Під час дослідження зв’язку пористості з густиною породи та об’ємною
глинистістю порід-колекторів Наріжнянського
газоконденсатного родовища встановлено:

δп = 2,587 − 0,019 ⋅ K п + 0,00001 ⋅ Cгл
. (10)
r = 0,986
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Із отриманої петрофізичної моделі видно:
внесок глинистості суттєво менший, ніж внесок пористості у зміну об’ємної густини породи, що підтверджує вищесказане. Таким чином,
результати густинного гамма-гамма методу
можна використовувати для комплексування
з іншими методами ГДС з метою визначення
глинистості порід-колекторів складнопобудованих розрізів.
Визначення пористості за результатами досліджень акустичного, гамма-гамма-густинного та нейтронних методів проводилося згідно з
алгоритмами інтерпретації тих чи інших методів [1, 5, 7].
У результаті отриманих значень пористості
визначалися різниці між цими параметрами:
комплекс НГК та ГГК-Г:

∆K пНГК −ГГК −Г = K пНГК − K пГГК −Г ,
(11)
комплекс АК та ГГК-Г:
(12)
∆K пАК −ГГК −Г = K пАК − K пГГК −Г .
За результатами лабораторних та свердловинних
досліджень
порід-колекторів
Наріжнянського газоконденсатного родовища
побудовано петрофізичні моделі зв’язку масового вмісту глинистості Сгл із цими параметрами (рис. 1, 2):
Cгл = 1,7958 ⋅ ∆K пНГК −ГГК −Г + 34,065
, (13)
r = 0, 49
Cгл = 4,101 ⋅ ∆K пАК −ГГК −Г + 35,116
.
(14)
r = 0,529
Як видно із приведених моделей, зв’язок масового вмісту глинистості з цими параметрами
для цих порід-колекторів майже відсутній. З метою підвищення інформативності цих моделей
пропонується використати параметр, який буде
пов’язаний як із глинистістю, так і з пористістю.
Для подальшого моделювання пропонується
використати відносний параметр Сгл/Kп, відповідно отримаємо (рис. 3, 4):
Cгл
= 0,3571 ⋅ ∆K пНГК −ГГК −Г + 1,8505
Kп
, (15)
r = 0,811
Cгл
= 0,6691 ⋅ ∆K пAК −ГГК −Г + 2,3651
. (16)
Kп
r = 0,783
Із наведеного видно, що новий відносний
параметр Сгл/Kп має тісніший зв’язок, ніж Сгл,
відповідно, під час визначення об’ємної глинистості за результатами комплексних досліджень
гамма-гамма густинного, акустичного та нейтронного гамма-методу необхідно використовувати комплексний параметр.
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Рис. 1.  Зіставлення об’ємної глинистості Сгл з різницею пористості ΔKпНГК-ГГКГ, визначеної за даними НГК та ГГК-Г

Рис. 2.  Зіставлення об’ємної глинистості Сгл з різницею пористості ΔKпАК-ГГКГ, визначеної за даними АК та ГГК-Г
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Рис. 3.  Зіставлення відносного параметра Сгл/Kп з різницею пористості ΔKпНГК-ГГКГ, визначеної за даними НГК та ГГК-Г

Рис. 4.  Зіставлення відносного параметра Сгл/Kп з різницею пористості ΔKпАК-ГГКГ, визначеної за даними АК та ГГК-Г
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Нами проводились аналогічні дослідження
щодо визначення коефіцієнта глинистості Kгл. У
результаті математичного моделювання отримано такі петрофізичні моделі:
K гл = 0, 45 ⋅ ∆K пНГК −ГГК −Г + 4,2265
,
r = 0,51
K гл = 1,1386 ⋅ ∆K пАК −ГГК −Г + 4,2582
,
r = 0,598
K гл
= 0,0713 ⋅ ∆K пНГК −ГГК −Г + 0,1946
Kп
,
r = 0,842
K гл
= 0,1495 ⋅ ∆K пАК −ГГК −Г + 0,2641
.
Kп

(17)
(18)
(19)
(20)

r = 0,803

У результаті вищенаведеного нами побудовані номограми для визначення об’ємної
глинистості та коефіцієнта глинистості для
порід-колекторів Наріжнянського газоконденсатного родовища за результатами досліджень

акустичного, гамма-гамма-густинного та нейтронного гамма-методів, які можна використовувати під час підрахунку запасів газових
родовищ.
Висновки. Проводячи аналіз отриманих
петрофізичних моделей, встановлено:
– для порід-колекторів кам’яновугільних
відкладів Наріжнянського газоконденсатного
родовища практично відсутній зв’язок між
масовим вмістом глинистості та комплексними параметрами ΔKпНГК-ГГКГ та ΔKпАК-ГГКГ;
– аналогічно для цих колекторів відсутній
зв’язок між коефіцієнтом глинистості та комплексними параметрами ΔKпНГК-ГГКГ та ΔKпАК-ГГКГ;
– для визначення масової глинистості
та коефіцієнта глинистості порід-колекторів
цього типу за комплексом гамма-гамма-густинного, акустичного та нейтронних методів
доцільніше використовувати відносні параметри Сгл/Kп і Kгл/Kп та комплексні параметри
ΔKпНГК-ГГКГ та ΔKпАК-ГГКГ.
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UA

У статті розглядаються перспективи розробки нетрадиційних джерел вуглеводнів у глибокозалягаючих ущільнених карбонатних колекторах ДДЗ за допомогою удосконалених глибокопроникних кислотних обробок.
Ключові слова: нетрадиційні ресурси вуглеводнів; ущільнені карбонатні колектори; глибокопроникні кислотні обробки.

RU

В статье рассматриваются перспективы разработки нетрадиционных источников углеводородов в глубокозалегающих уплотненных карбонатных коллекторах ДДВ с помощью усовершенствованных глубокопроникающих кислотных обработок.
Ключевые слова: нетрадиционные ресурсы углеводородов; уплотненные карбонатные коллекторы; глубокопроникающие кислотные обработки.

EN

The article discusses the prospects for the development of unconventional hydrocarbon sources
in deep-lying condensed carbonate reservoirs with the help of advanced deep-penetrating acid
treatments.
Key words: unconventional hydrocarbon resources; condensed carbonate reservoirs; deep penetrating
acid treatments.

Ресурсний потенціал традиційних, легко
видобувних запасів нафти і газу неухильно
вичерпується. Родовища на невеликих глибинах значною мірою вироблені, отже, актуальним завданням є розробка родовищ на
великих глибинах, що характеризуються мінливими фільтраційно-ємнісними показниками та ускладненими умовами розробки. Крім
того, у світі сьогодні активно упроваджується
розробка нетрадиційних джерел вуглеводнів:
сланцевого газу та нафти, газу ущільнених теригенних і карбонатних колекторів та ін. За
попередніми розрахунками, в Україні видобувні запаси газу лише в ущільнених породах
можуть становити від 1,5 до 8,5 трлн м3. Та
на відміну від сланцевих та ущільнених алевро-піщаних порід, які вже підготовлені до дослідно-промислової розробки, дослідження
проблеми пошуків скупчень нетрадиційних
вуглеводнів в ущільнених карбонатних породах перебуває на початковій стадії.
Потужні нафтогазонасичені карбонатні відклади ДДЗ [1], що зосереджені переважно у візейських і турнейських відкладах
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нижнього карбону та у верхньодевонських
відкладах, мають значне площинне поширення та потужності до декількох сотень метрів,
що дає змогу віднести поклади до розряду
високоперспективних.
Проте для карбонатних порід характерні
деякі специфічні особливості: крайня невитриманість за властивостями, складність структури порового простору, просторової структури
резервуарів, мінливість фільтраційно-ємнісних
характеристик та гідродинамічних зв’язків, що
приводить до значних ускладнень у розвідці,
оцінці перспектив та під час розробки таких
покладів. Все це пов’язано з діагенетичними і
катагенетичними змінами, які відносно легко
відбуваються у цих породах. Карбонатні породи складені в основному вапняками, доломітами або їх поєднанням із включенням багатьох
інших хімічних сполук і мають величезне розмаїття за структурно-текстурними характеристиками. Ці зміни сприяють такій значній
невитриманості фільтраційно-ємнісних характеристик (ФЄХ), що значно ускладнює умови
розробки карбонатних порід.
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Досі дослідження перспективності ущільнених карбонатних порід на наявність запасів нафти
чи газу виконувалося лише сумісно з дослідженнями ущільнених алевро-піщаних та сланцевих
порід, які натепер вивчені більш детально. На
основі аналізу великої кількості публікацій [1–8]
можна сказати, що для нетрадиційних джерел
вуглеводнів у ДДЗ виконано аналіз ресурсного
потенціалу та визначені об’єкти для проведення дослідно-промислової експлуатації. Але для
ущільнених карбонатних порід, незважаючи на
поширеність у ДДЗ, лише сформовано систему
критеріїв оцінки скупчень нафти і газу у відкладах нижнього карбону та верхнього девону, а також узагальнено вивчено розповсюдження таких
порід без урахування ступеня перспективності
та оцінки ресурсної бази [1].
Аналіз досвіду США як країни, що першою
освоїла нетрадиційні ресурси вуглеводнів, показує, що карбонатні, карбонатно-глинисті,
кременисто-глинисті, глинисто-карбонатні та
кременисто-глинисто-карбонатні відклади за
наявності органіки понад 1–4% та достатнього рівня катагенетичної зрілості мають значний ресурсний нафтогазовий потенціал, що
успішно освоюється за допомогою системи
горизонтальних свердловин та гідророзривів
пласта [7]. Але для проведення потужних гідророзривів пласта масив гірських порід повинен мати сприятливі геомеханічні властивості
для створення нової і розширення наявної
системи тріщин.
На основі аналізу досліджень іноземних
фахівців можна виділити декілька основних
узагальнених критеріїв та положень щодо
перспективи пошуку вуглеводнів в ущільнених карбонатних гірських породах [5]. Поперше, газоперспективні карбонатні породи

представлені: глинистими вапняками, гідрокарбопелітами, глинистими доломітами, чистими ущільненими вапняками та доломітами
(гідрокарбопеліти та глинисті вапняки є найбільш перспективними). Газ у поровому просторі гірських порід перебуває як у вільному,
так і в сорбованому стані. По-друге, вміст органічних речовин повинен становити понад 1%
(чим більше – тим перспективнішим є поклад).
Ступінь термальної зрілості повинен відповідати газовому вікну – від 0,8 до 3 R°. Мінімальні
значення проникності – 0,01–0,03 мД, пористості – 1,5–3%, товщина горизонту – понад 25 м.
По-третє, до найважливіших факторів перспективності порід можна віднести наявність
тріщинуватості, що сприяє об’єднанню в єдину
фільтраційну систему всіх прошарків порід із
високим вмістом органічних речовин.
На основі вищевказаних критеріїв у
Дніпровсько-Донецькій западині виділено декілька основних високоперспективних відкладів (рис.) для пошуку вуглеводнів у карбонатних гірських породах [4, 5]:
1) Відклади
саргаєвсько-семилуцького
горизонту верхньодевонського комплексу в
межах північно-західної частини западини
на глибинах до 4500 м, що складені карбонатними та глинисто-карбонатними породами.
Перспективні поклади представлені зернистими вапняками, седиментаційними і вторинними доломітами; зеленувато-сірими, детритовими, перекристалізованими вапняками з
прошарками темно-сірих аргілітів та алевролітів. Середня товщина окремих карбонатних
пачок – 15–25 м. Пористість коливається від
1 до 7,5%. Середня проникність – у межах
0,1–0,2 мД. Площа перспективних територій
для пошуку вуглеводнів – 1350 км2.

Рис.  Карта перспективних ділянок на пошуки нафти і газу в ущільнених карбонатних колекторах ДДЗ (за Вакарчуком С.Г.)
№2 2019 |

| 15

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ
2) Відклади задонського горизонту верхньодевонського комплексу поширені у межах
прибортових зон північно-західної частини
ДДЗ. Перспективні щодо газу відклади представлені зернистими й органогенно-детритовими вапняками світло-сірими, жовтуватими,
перекристалізованими, місцями доломітизованими, прошарками глинистими. Товщина окремих карбонатних пачок – від 5 до 70 м.
Пористість – від 2,6 до 5,5%, середня проникність – 0,1–0,15 мД. Площа перспективних територій для пошуку вуглеводнів – 125 км2.
3) Турнейські карбонатні та глинисто-карбонатні відклади поширені в межах південної прибортової зони центральної та південно-східної частин ДДЗ. Перспективні відклади
представлені сірими і темно-сірими вапняками,
шламово-детритовими, часто доломітизованими, рідше біоморфними та вторинними доломітами, з прошарками аргілітів, алевролітів та
карбонатних пісковиків. Загальна товщина карбонатних відкладів становить 300–350 м, а перспективних пачок – до 40 м. Середня пористість
перебуває у межах 3–4%, а проникність – 0,01–
0,1 мД. Орієнтовна площа перспективних територій для пошуку вуглеводнів – близько 400 км2.
4) Відклади нижньовізейського під’ярусу нижнього карбону в межах облямування
Срібненської депресії, в межах північної і південної прибортових зон ДДЗ, майже в усіх частинах западини. Карбонатні та глинисто-карбонатні відклади представлені різноманітними
детритовими вапняками та перешаруванням
вапняків, глинистих та зернистих вапняків та
аргілітів. Загальна товщина карбонатних відкладів змінюється від 20 до 250–300 м, а товщина перспективних пачок перебуває в межах 55 м.
Середні значення пористості порід – 2,5–4,5%, а
проникності – 0,05–0,1 мД. Площа перспективних територій – близько 3100 км2.
5) Верхньовізейські і нижньосерпуховські
відклади нижнього карбону, що знаходяться у
межах південної та східної частини території північних околиць Донбасу. Складені різноманітними глинисто-карбонатними та карбонатними
відкладами. В основному це вапняки – органогенні, шламово-детритові, детритові і шламові,
дрібно-тонкозернисті глинисті, іноді доломітизовані та піритизовані. Сумарна товщина карбонатних порід сягає 130 м, а товщина перспективних
пачок – до 35 м. Пористість продуктивної товщі
перебуває в межах від 2 до 5%, а проникність –
від 0,1 до 0,5 мД. Орієнтовна площа територій для
пошуку вуглеводнів становить 6700 км2.
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Попередня оцінка ресурсів найбільш перспективних натепер відкладів нижьовізейського і
турнейського ярусів становить близько 1,4 трлн м3
газу, але загальна ресурсна база за всіма перспективними карбонатними відкладами ДДЗ може
бути у декілька разів більшою [1, 4, 5, 8].
Якщо розглянути сучасний стан та перспективи розробки родовищ, то дуже часто
карбонатні колектори не розглядаються як
перспективні навіть у разі отримання припливу вуглеводнів, оскільки, як правило, такі колектори значно важче піддаються розробці і
створюють велику кількість проблем під час
експлуатації. Невитриманість ФЕХ часто вимагає проведення різноманітних методів інтенсифікації та особливих умов експлуатації під час
розробки карбонатних порід-колекторів. Але
часто через брак технологій розробка таких покладів, а іноді й цілих родовищ, не проводиться.
Ефективність розробки покладів вуглеводнів досягається за рахунок якісного сполучення
між собою свердловини та пласта, що за умови
ущільнених порід-колекторів досягається за допомогою різноманітних методів інтенсифікації.
Незважаючи на те, що карбонати досить
легко розчиняються більшістю кислот, обробка
низькопроникних колекторів є досить складним завданням. Унаслідок високої швидкості
реакції та малої проникності породи часто неможливо досягти бажаного ефекту збільшення
дебіту через те, що кислоту неможливо закачати на необхідну глибину в пласт. Інші методи
інтенсифікації, наприклад гідророзрив пласта,
є ефективними способами інтенсифікації, але
приводять до значного збільшення вартості
свердловини, що є часто економічно недоцільним. Крім того, за даними компанії «Белнефть»
та деяких російських компаній, під час розробки карбонатних колекторів тривалість ефекту
збільшення дебіту від дії кислотних обробок
та гідророзривів пласта перебуває приблизно
на одному рівні, що додатково вказує на недоцільність проведення високовартісних методів
інтенсифікації, таких як ГРП.
За даними дослідно-промислової експлуатації свердловин покладів, продуктивний
розріз яких складено карбонатними породами, можна дійти висновку, що за умови невисокої пористості і проникності значного
ефекту можна досягнути проведенням робіт з
інтенсифікації, використовуючи різноманітні
варіації кислотних обробок (табл. 1). Під час
обробки свердловин застосовувалися та випробовувалися найбільш ефективні рецептури
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та високопроникні розчинники. Аналізуючи
дані, можна зазначити, що за умови правильно
підібраної рецептури розчину дебіти малопродуктивних свердловин у карбонатних відкладах
можливо збільшити у декілька разів, а іноді – і
на декілька порядків.
Аналіз значної кількості кислотних обробок
показує, що отримані результати часто є неоднозначними, а позитивний ефект – несистемним.
За весь період використання кислотних обробок
велика частина їх була неуспішною переважно
через відсутність досвіду, брак інформації про
пласт та можливі хімічні реакції у ньому.
Для високої ефективності обробки необхідно досягти максимально глибокого проникнення розчину в пласт та створення якомога широко розгалуженої сітки каналів у зоні обробки.
Обробка кислотними розчинами, основними
компонентами яких є соляна кислота та вода,
під час обробки низькопроникних колекторів
не є ефективною. Через малу проникність розчин на водній основі майже неможливо закачати в пласт на достатню для ефективної обробки глибину. Соляна кислота у таких розчинах
занадто швидко реагує з карбонатами гірських
порід, через що розчин швидко втрачає свою
активність ще у навколосвердловинній зоні.
Для збільшення ефективності обробок
більш доцільно використовувати розчини, що

дають змогу закачувати максимально великі обсяги у пласт та після завершення реакції
легко виносити її продукти під час освоєння.
Використання удосконалених кислотних розчинів на основі повільно діючих органічних
кислот (наприклад, метанової, етанової та ін.)
дає змогу закачати розчин глибоко у пласт до
початку активного розчинення карбонатів та
виділення великої кількості продуктів реакції,
що сповільнюють подальшу реакцію, та газів,
які внаслідок дії ефекту Жамена блокують подальший рух розчину у пласт. Крім того, важливим компонентом сумішей є рідина-носій:
замість води доцільно використовувати розчинники низької в’язкості та з малим коефіцієнтом
поверхневого натягу, що дає змогу закачувати
великі обсяги розчину глибоко у низькопроникний пласт за тисків, нижчих за тиски розриву.
Є десятки варіацій розчинів для обробки карбонатних колекторів на основі різноманітних
кислот та розчинників, але немає досить ефективного розчину, який би давав змогу глибоко закачувати розчин у високотемпературний
низькопроникний карбонатний колектор, створювати максимально розгалужену сітку каналів
у пласті та у процесі освоєння ефективно виносити продукти реакції на поверхню.
На ефективність експлуатації карбонатних колекторів впливають також інші фактори.

4

Т-1

Яблунівське

96, 97

Б-10

35

В-24-25

4700

202 біс В-24-25

2800

Липоводолинське
ЗахідноРадченківське
Пірківське

8

865

150

5,28,5

610

138

3-4,5

382

93

544

118

284

78

2,26,5
4,56,5

460

В-23-24

5200

4

627

128

Загорянське

2

В-23-24

49505050

6

524

116

Загорянське

8

В-24-25

50005100

4-11

612

119

Дебіт після
інтенсифікації

Водянівське

51005200
55005600
35003700

Дебіт до
інтенсифікації

Т-1

Тпл, °С

Горизонт

51

Рпл, атм

№ свердл.

Мачухське

Кп, %

Родовище

Глибина
залягання, м

Таблиця Дані інтенсифікації свердловин із карбонатними колекторами

52 тис.м3/д
98 тис.м3/д
газу
газу
35 тис.м3/д
120 тис.м3/д
газу
газу
1,0 т/д
12,0 т/д
нафти
нафти
2,14 т/д
38 т/д
нафти
нафти
Відсутній Непромисловий
приплив
приплив
3,3 т/д
3 т/д
нафти
нафти
52 тис.м3/д
газу та
Ефекту не
160 т/д
отримано
конденс.
0,1 т/д
12 т/д
нафти
нафти
№2 2019 |

| 17

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ
Сучасні бурові розчини та розчини глушіння
свердловин являють собою складні комплекси
з великою кількістю складних хімічних сполук.
Висока хімічна активність карбонатних гірських порід часто приводить до значних змін
властивостей порід унаслідок буріння, глушіння, освоєння чи перфорації свердловин під час
реакції з хімічними реагентами технологічних
рідин. Особливу небезпеку становить буріння
свердловин за умови значної депресії на пласт,
при цьому фільтрат бурового розчину проникає
у продуктивний горизонт на значну глибину.
Фільтрат здатний утворювати у пласті складні
сполуки та частково або повністю блокувати
рух флюїдів у привибійній зоні свердловини.
Щоб ліквідувати негативний вплив фільтрату
технологічних рідин, необхідно проводити очистку привибійної зони свердловини, що можливо часто лише за допомогою високорухливих
кислотних розчинів малої в’язкості.
Висновки. Отже, у Дніпровсько-Донецькій
западині виділяють декілька стратиграфічних
рівнів, складених ущільненими карбонатними
колекторами. Перспективні запаси таких відкладів за попередніми оцінками становлять
декілька трильйонів кубічних метрів газу та
мільйони тонн нафти, але потрібно проводити
подальші детальні дослідження та вивчення
перспективних площ. Також важливим завданням є удосконалення технологій розробки
ущільнених карбонатних покладів.
Системний аналіз проведених кислотних
обробок на свердловинах вказує на необхідність
удосконалення технологій обробки привибійної
зони пласта, що складений карбонатними відкладами, з урахуванням накопиченого нами досвіду.

З огляду на значний ресурсний потенціал вуглеводнів в ущільнених низькопористих
карбонатних породах Дніпровсько-Донецької
западини, можна дійти висновку про перспективність подальших розробок методів інтенсифікації карбонатних гірських порід. Але для
цього необхідно вирішити низку завдань:
1) Провести вибір повільно діючих органічних кислот та їхніх концентрацій для ефективного, але повільного розчинення масиву
карбонатних гірських порід за умови високих
температур та тисків.
2) На основі лабораторних досліджень вибрати розчинник, що буде максимально сумісним з іншими компонентами розчину та дасть
змогу завдяки низькій в’язкості і поверхневому
натягу максимально глибоко закачати розчин у
пласт за тисків, що нижчі тиску розриву пласта.
3) Провести підбір поверхнево-активних
речовин (ПАР), що дають змогу зменшити поверхневий натяг на межі «порода –флюїд» та
сповільнювати реакцію кислоти з породою.
Використання ПАР, крім того, дасть змогу
більш ефективно проводити закачування розчину та освоєння свердловини.
4) Провести вибір ефективних інгібіторів
корозії, що мінімізує або і зовсім унеможливить
ризик випадання нерозчинного осаду в пласті
через реакцію кислот із металом труб та наявними у карбонатних гірських породах особливими компонентами.
Це дасть змогу освоїти значні запаси вуглеводнів ДДЗ та покращити умови розробки
покладів у карбонатних гірських породах як нетрадиційних, так і традиційних ресурсів нафти
і газу нашої країни.
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UA

У статті зроблено короткий огляд геологічної будови та виокремлення Закарпатської газоносної області в межах Карпатської нафтогазоносної провінції. Вказано на низьку успішність
пошукових робіт протягом останнього часу та визначено найпоширенішу причину виводу
площ із пошукового буріння з від’ємними результатами. Також проаналізовано погляди
різних авторів щодо генезису природних газів у межах Закарпатського прогину та зроблено
спробу оцінити можливість генерації природних газів материнськими осадовими товщами.
Ключові слова: Закарпатський прогин, газ, свердловина, буріння.

RU

В статье сделан краткий обзор геологического строения и выделение Закарпатской газоносной области в пределах Карпатской нефтегазоносной провинции. Указано на низкую успеваемость поисковых работ в последнее время и определена распространенная причина вывода
площадей с поискового бурения с отрицательными результатами. Также проанализированы
взгляды разных авторов относительно генезиса природных газов в пределах Закарпатского
прогиба и сделана попытка оценить возможность генерации природных газов материнскими
осадочными толщами.
Ключевые слова: Закарпатский прогиб, газ, скважина, бурение.

EN

The article provides a brief overview of the geological structure and outlining of the Transcarpathian gas bearing area within the Carpathian oil and gas province. It is indicated in the work on the
low success of the exploration during last time and the most common reason for negative results is
indicated. Also, the views of different authors regarding the genesis of natural gas within the Transcarpathian deflection have been analyzed and an attempt has been made to evaluate the possibility
of generating natural gas by sedimentary source rocks.
Key words: Transcarpathian foredeep, gas, well, drilling.

Геологічна будова Закарпатського прогину
є вкрай складною та неоднорідною. У розрізі
прогин представлений двома структурно-тектонічними поверхами: верхній представлений
неогеновими моласами, нижній – донеогеновим
складчастим фундаментом, що складений породами тріасу, юри, крейди та палеогену. У межах
прогину присутня регіональна товща верхньотереблянської світи міоцену, що літологічно
представлена солями. Крім того, будова прогину ускладнена інтрузивними та екструзивними
тілами. У північно-західній частині прогину на
денну поверхню виходять вулканічні утворення
Вигорлат-Гутинської гряди, а в південно-східній частині розташований вулканічний хребет
Шоллес, який поділяє Закарпатський прогин на
Мукачівську та Солотвинську западини.

Закарпатську газоносну область (ГО)
виокремлено в межах Карпатської нафтогазоносної провінції наприкінці 90-х років
ХХ ст. Пошукове буріння тут розпочато з
1958 року. Були відкриті газові родовища:
Солотвинське (1984 р.), Русько-Комарівське
(1985 р.), Станівське (1988 р.), у 1990 р. –
Королівське. У 1999 р. відкрито поки що єдине в Україні Мартівське родовище вуглекислого газу, а у 2005 р. поруч із Солотвинським
родовищем відкрито Дібровське родовище
газу (рис. 1). Стратиграфічний діапазон поширення газових родовищ – від неогену до
крейди, газопроявів – до юри – в інтервалі
глибин 220–3100 м. Ресурси вуглеводнів у межах Закарпатського прогину оцінені УкрДГРІ
в 120 млрд м3.
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Рис. 1.  Оглядова схема Закарпатського прогину

Умовні позначення: 1 – державний кордон; 2 – газові родовища; 3 – міста; 4 – вихід вулканічних утворень на денну
поверхню; 5 – пробурені пошукові свердловини; 6 – магістральні газопроводи

Виділені на пошукове буріння невеликі за
обсягами державні капітальні вкладення використані на опошукування кількох ділянок, 80%
решти перспективної території на вуглеводні
залишаються неопошукованими.
Незважаючи на значний обсяг геофізичних
досліджень, пробурених параметричних, пошукових, розвідувальних та структурно-пошукових свердловин, тематичних робіт, лабораторних досліджень кам’яного матеріалу, значний
обсяг по території газопроявів та відкриття
шести газових родовищ, починаючи з другої
половини 90-х років ХХ ст. низку пошукових
площ, серед яких Арданівська, Буштинська,
Вінківська, Грушівська, Данилівська Лісківська,
Чорнопотіцька, виведено з буріння з від’ємними результатами.
Аналогічна картина з від’ємними результатами пошукового буріння у цей період спостерігалася у Крукеницькій западині Зовнішньої
зони Передкарпатського прогину, де отримані негативні результати на Задністрянській,
Княгиницькій,
Північно-Пинянській
та
Південно-Пинянській площах. Усі перелічені
об’єкти до буріння в обох западинах були передані одним виконавцем сейсмічних робіт –
Західно-Українською геофізичною розвідувальною експедицією (ЗУГРЕ).
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За результатами нашого аналізу першочерговою причиною неотримання припливів
вуглеводнів є неточність структурних сейсмічних побудов як бази пошуків через не досить
надійне картування сейсмовідбивних горизонтів, що приводить подекуди навіть до хибного
прогнозування інтрузивних тіл (рис. 2). Також
встановлено, що структури, розбиті тектонічними порушеннями на блоки, виявляються безперспективними (рис. 2). Причиною цього вбачається їхня провідність. Розломи у тектонічно
екранованих пастках у проектах часто необґрунтовано прогнозуються авторами як екрани.
Слід звернути увагу на якість природних
газів, зафіксованих у межах Закарпатського
прогину, що значно різняться як по площі, так і
по розрізу (таблиця 1), адже калорійність та наявність домішок невуглеводневих компонентів
істотно впливає на інвестиційну привабливість
покладів, а отже, і визначає черговість та доцільність їх вводу в глибоке пошукове буріння.
З метою ефективнішого прогнозування скупчень природного газу з високим
вмістом вуглеводневої групи слід з’ясувати, з якими факторами може бути пов’язане
утворення газу. Різними авторами висловлені припущення щодо генезису природних
газів у межах Закарпатського прогину. У
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монографії [1] (Н.Г. Доленко, 1980 р.) автор навів аргументи на користь неорганічного синтезу нафти та газу і висловив думку про прямий
зв’язок тектонічних розломів як можливих каналів міграції з відкритими родовищами вуглеводнів у межах Карпатської нафтогазоносної
провінції. Поперечні тектонічні розломи в межах Закарпатського прогину, відповідно до уявлень автора, піддалися затуханню, внаслідок
чого вони в основному проводять газ із верхніх зон астеносфери. Зони газонакопичення в
межах Закарпатського прогину Н.Г. Доленко
пов’язав із Ужгородським, Середнянським,
Залужським, Іршавським, Тереблянським,
Солотвинським
та
Чопським
блоками
Солотвинської і Мукачівської западин. У [2]
автори навели нову схему тектонічного районування Українських Карпат. У ній значна увага
приділена глибинним тектонічним розломам,
що облягають та перетинають Закарпатський
прогин, а також вказано, що вони слугують
каналами припливу глибинних вуглеводнів
та контролюють їхнє поширення. У 2008 р.
Я.Б. Місюра [3] висловив тезу про те, що для
ефективнішої розвідки слід звернути увагу на
вулканізм як на можливе джерело вуглеводнів,
оскільки по контактах інтрузій із вміщуючими породами-колекторами також можливий
підтік вуглеводнів із мантії та формування покладів. Автор акцентує, що «не можна забувати і про можливість органічного походження
вуглеводнів, процес утворення яких проходить у водоймах, багатих органікою». У праці
[4] авторами показано, що до зон глибинних
розломів та особливо зон їх перетинів у межах
Закарпатського прогину, Складчастих Карпат
та Передкарпатського прогину приурочено багато відомих родовищ нафти та газу. У цій же
праці вказано, що Солотвинське газове родовище знаходиться на перетині СолотвинськоНадвірнянсько-Дубненського та Закарпатського
глибинних розломів, Королівське газове родовище знаходиться в зоні ХустськоСтрийсько-Локачинського глибинного розлому, а до зони поперечного УжгородськоПеремишльського глибинного розлому при
урочене Русько-Комарівське газове родовище.
Також оцінена перспективність структур, що
знаходяться в межах зон знаходження та перетинів глибинних розломів. У монографії [5]
висловлено припущення, що «газ Закарпатської
ГО, швидше за все, магматичного походження». У праці [6] автори, описуючи геологічний розріз Русько-Комарівського газового

родовища, в якому присутнє інтрузивне тіло
під покладами газу, а також посилаючись на
компонентний склад газу, переконані, що газ
Русько-Комарівського родовища має магматичне походження.
Практично всі дослідники пов’язують генезис
природних газів із глибинною дегазацією. Беручи
до уваги те, що донеогенова основа Закарпатського
прогину розбита глибинними тектонічними розломами на окремі блоки, в геологічній будові прогину широко представлені вулканічні утворення,
теплове поле є досить інтенсивним, у компонентному складі природних газів частка вуглекислого
газу та азоту є значною (що не характерно для
природних газів Передкарпатського прогину та
Дніпровсько-Донецької западини), а також той
факт, що часта наявність гелію може бути пов’язана з магматичною активністю, відповідні погляди є цілком слушними.
Досить цікавим видається розглянути можливість генерації природних газів материнськими осадовими товщами. Згідно з органічною
теорією джерелом продукування нафти і газу є
розсіяна органічна речовина. У відділі осадових
товщ ІГГГК НАНУ було проаналізовано взірці
керну, відібрані з 57 різновікових комплексів
порід, зі свердловин Закарпатського прогину
щодо кількісної оцінки органічного вуглецю
(таблиця 2).
Згідно з критеріями оцінки нафтогазогенераційного потенціалу материнських порід від
вмісту Сорг [7] товщі, в яких частка Сорг становить
менше 0,5%, володіють низьким нафтогазогенераційним потенціалом, від 0,5% до 1% – задовільним, у межах 1–2% – хорошим, а нафтогазогенераційний потенціал материнських товщ,

Рис. 1.  Геологічний профіль по лінії І-І
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Таблиця 1. Характеристика природних газів у межах Закарпатського прогину (фазовий стан відібраних проб – вільний газ)

Назва площі/
родовища

Номер
свердловин(и)

Індекс
горизонту

Грушево

1

N1sl

Іршава

2, 8, 8а

Королево
Макарове

Межі змін компонентного складу газу, %
H2

He

К-сть
проб

55,21- 2,641- 0,701- 0,212- 0,64286,312 9,211 2,233 4,807 36,25

-

-

3

N1dr

84,8990,57

0,330,110-0,55
1,08
3,62

7,8913,31

-

0-0,007

3

2

N1dr

54,802

1,842

0,421

11,13

31,64

0,004

0,018

1

22

N1lk

96,2

0,54

0,31

-

2,64

-

-

1

20

N1lk

-

-

1

2, 6, 9

N1dr

-

-

11

1, 2

N1nv

0,01

-

2

1, 2, 22

P

-

-

3

Свалява

1

P

8,0367,80

0-0,34

-

0,0040,007

2

Теребля

1, 2

K

82,3298,2

0-2,75 0-0,96

0,30- 0,8450-0,37 0-0,066
0,82 13,08

3

Ужгород

10

N1lk

51,98

1,03

-

2,6

44,3

-

0,002

1

Чоп

41

N1lk

70,482

0,272

0,028

1,551

27,53

0,017

-

1

Руські
Комарівці
Солотвино

CH4

C2H6 C3H8
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N2

1,333 1,864 0,128 10,58 85,85
40,911- 1,50,015- 27,90,2-1,5
66,412 4,56
3,81 52,54
53,86- 1,21- 0,62- 18,14- 14,1561,51
2,65
1,34 24,68 23,06
91,090,1- 0,005- 0,75- 0,00997,6
4,52
1,87
2,16
1,09

вміст органічного вуглецю в яких перевищує
2%, оцінюється як дуже хороший.
Геологічна будова Закарпатського прогину
дуже складна та неоднорідна. Особливим є компонентний склад природних газів прогину, що
часто є низькокалорійними, часто містять значну частку азоту та вуглекислого газу, а також
подекуди домішки гелію. Беручи до уваги історію геологічного розвитку території, наявність
значної кількості глибинних тектонічних розломів та вулканічних тіл, важко не погодитися
з поглядами дослідників Закарпатського прогину, які в основній масі схиляються до неорганічного синтезу природних газів Закарпатського
прогину. Водночас зроблено спробу з’ясувати
наявність можливості органічного формування вуглеводнів шляхом лабораторних аналізів
взірців керну зі свердловин, розташованих у
22 |

CO2

-

0,62- 31,183,41 87,62

межах Закарпатського прогину, на кількісний
вміст Сорг. Загалом осадові товщі найчастіше
володіють задовільним нафтогазогенераційним
потенціалом, при тому, що інколи їхній потенціал є хорошим. Скоріше за все, природні гази
формувалися внаслідок неорганічного синтезу
і частково були генеровані материнськими осадовими товщами.
Під час вибору наступних об’єктів для вводу в пошукове буріння ускладненість структур
тектонічними розломами, а також присутність
у розрізі інтрузивних тіл чи екструзій слід розглядати як від’ємний критерій під час прогнозування газоносності площ. Водночас під час
подальшої постановки пошукових робіт у межах Закарпатського прогину слід ретельніше
розглядати донеогеновий фундамент як пошуковий об’єкт вмісту вуглеводнів.
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Таблиця 2. Вміст Сорг у породах Закарпатського прогину
Інтервал
Вміст Сорг в
Назва площі
№ св.
відбору
породі (%)
керна, м

БородіськоНовосільська

1

Велико-Добронська

1

Залузька

2

Іршавська

1

Ужгородська

15

Чорнопотіцька

2

Буштинська

1
5

Грушівська

Данилівська

4

1 (п*)
1

Сокирницька

1
21
22

Солотвинська
23
28
1
2
Тереблянська

6
8
9
10
3

Тячівська

6
8

Мукачівська западина
1550
0,15
1650–1656
0,08
1692
0,36
1850
0,3
1900
1,36
893–900
1,36
2781–2788
0,9
1286–1294
0,15
1383–1386
0,56
2138–2132
2,53
2205–2208
0,73
832–834
0,43
1963–1964
0,92
2792–2800
0,05
Солотвинська западина
403–411
0,27
995
–
1251
–
1900
1,8
750
0,15
1321–1325
0,77
3016
0,61
3270–3275
0,84
1100–1106
0,59
1208–1211
0,25
1342–1350
0,32
1607–1612
0,08
1690–1696
0,11
2011–2017
0,83
2361–2363
0,95
988–996
0,65
1108–1113
0,38
1613–1621
0,37
1748–1756
0,9
1290–1296
0,43
1656–1662
–
2003
0,4
2151
2,73
2155
0,57
1566
–
2153
0,19
2198
0,7
2396
1,54
2351–2353
0,7
2447–2450
0,49
1760–1762
0,52
2152–2156
0,45
1779–1785
0,56
2139–2146
0,48
2009–2014
0,5
2564–2571
0,57
2385–2392
0,65
982–993
0,18
1168–1182
0,58
490–498
0,08
540–548
0,18
928–934
0,2
928–934
1,79

Відносний вік
вмісної породи

Гірська порода,
представлена взірцем

N1tč
J–T
J–T
J–T
J–T
N1lk
T
N1sl
N1sl
N1tb1
N1tb1
N1dr
N1sl
K2

пісковик
глин. вапняк
алев-т вапн.
алев-т вапн.
вапн. алевр-т
доломіт
вапняк
пісковик
пісковик
Пісковик аргіл.
Пісковик аргіл.
туфіт
брекчія
доломіт

N1sl
інтрузія
інтрузія
K
N1sl
N1sl
N1nv
P
N1tb2
N1tb2
N1tb1
N1tb1
N1tb1
N1nv
N1tr
N1tb2
N1nv
N1nv
N1nv
N1ts
N1sl
N1tč
P3
P3
N1nv
P3
P3
P3
P3
P3
P3– N1gr
K2
N1tb1
N1nv
N1ts
K1
K2
N1tb1
N1nv
N1ts
N1ts
N1sl
N1sl

аргіліт
габродіорити
габродіорити
пісковик
алевроліт
алевроліт
пісковик
пісковик
агріліт
агріліт
Пісковик аргіл.
Пісковик аргіл.
Пісковик аргіл.
туфіт
доломіт
доломіт
алевроліт
пісковик
доломіт
алевроліт
туфіт
пісковик вапн.
пісковик
аргіліт вапн.
туфіт
аргіліт
пісковик вапн.
пісковик
аргіліт піск.
аргіліт піск.
доломіт
алевроліт
пісковик
пісковик
пісковик
Пісковик вапн.
Пісковик вапн.
аргіліт
пісковик
пісковик
алевроліт
пісковик
пісковик
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Виходячи з результатів пошуково-розвідувальних робіт у Закарпатському прогині, доходимо висновків, що:
1. Геологічні умови у перспективній товщі
осадового розрізу до 5 км дають змогу прогнозувати наявність переважно покладів газу з пониженим вмістом ВВ до 60%.
2. Найвища ймовірність відкриття нових
покладів ВВ неорганічного походження пов’язана з пастками в зонах глибинних розломів і
на їх перетинах.

3. Під час закладення пошукових свердловин необхідно віддавати перевагу склепінням
пасток, які не ускладнені скидами.
4. Поклади ВВ органічного походження
можливо відкрити в Ужгородській мульді, де
товщини неогенових молас перевищують 4 км.
5. Успіх пошукових робіт буде залежати головним чином від достовірності структурних
побудов МСГТ.
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РОКІВ

ОМЕЛЯН
ВАСИЛЬОВИЧ

СОЛЕЦЬКИЙ

21 квітня виповнилося 90 років відомому спеціалісту із
розробки нафтових і газових родовищ та підземного зберігання
газу, кандидату технічних наук Омеляну Васильовичу Солецькому.
Народився Омелян Солецький у м. Бориславі на Львівщині.
Трудовий шлях розпочав у 1945 р. на ГРС тресту «Укргаз». Протягом
1948–1952 рр. навчався на нафтовому факультеті ЛПІ. Після
виключення з інституту внаслідок політичних репресій працював
оператором із дослідження свердловин, одночасно навчаючись на
заочному відділенні МІНХіГП, який закінчив у 1956 р.
Наукову діяльність Омелян Васильович розпочав старшим
інженером ЦНДЛ об’єднання «Укрнафта» (м. Борислав). За його
планами та з особистою участю було здійснено близько 100 операцій із
гідророзриву пластів. Він обґрунтував продовження Бориславського
піднасуву у північно-західному напрямку, а також інтерпретував
аномальний характер залежності дебіту свердловин від створеної депресії
на нафтовий пласт, який розроблявся в режимі розчиненого газу.
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Упродовж 1960–1999 рр. ювіляр обіймав посади керівника
лабораторій з розробки нафтових і газових родовищ ПКТІ
Львівського раднаргоспу та ЦНДВР Стрийського ГПУ, старшого
і провідного спеціаліста Львівського відділення УкрНДІгазу,
займаючись питаннями розробки газових родовищ та створення на
їх базі підземних газосховищ.
Омелян Васильович Солецький – автор понад 70 науководослідних та проектних праць. За складеними під його
керівництвом проектами та технологічними схемами здійснювали
розробку і дослідно-промислову експлуатацію більшості газових
та газоконденсатних родовищ Прикарпаття. Він поглиблено
вивчав фізичні параметри колекторів, запаси газу та конденсату,
розміри й активність пластової водонапірної системи, займався
вдосконаленням методик газодинамічних розрахунків за різних
режимів розробки покладів та експлуатації свердловин.
У той час аналогів у колишньому СРСР не мали виконані
Омеляном Васильовичем проекти розробки Рудківського ГКР (з
урахуванням наслідків аварійних перетікань газу) та Дашавського
родовища (з частковим використанням його для підземного
зберігання газу), підрахунок запасів газу взаємодіючих Угерського
та Більче-Волицького родовищ тощо.
Працюючи над проектом розробки Свидницького газового
родовища, вчений відкрив новий тип газонасичення горизонтів,
сформованих чергуванням лінзоподібних піщаних та глинистих
прошарків.
Омелян Солецький – співавтор технологічних проектів
створення Дашавського, Угерського, Більче-Волицько-Угерського
підземних газосховищ, монографії «Нафта і газ Прикарпаття».
Опублікував понад 80 нарисів з історії нафтового Борислава
та української нафтогазової науки. Результати його досліджень
висвітлені в 28 наукових працях, книзі «Довідник із нафтогазової
справи». Він – почесний працівник АТ «Укргазпром», почесний
громадянин м. Борислава.
Бажаємо ювіляру доброго здоров’я та довгих років життя.
Друзі, колеги, редакція журналу
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Оцінка впливу механічних характеристик
порід-колекторів Прикарпаття на їхню
тектонічну тріщинуватість
© Артим І.В.
ІФНТУНГ
Куровець С.С.
д-р геол. наук

UA

Показано, що перспективним методом оцінки колекторських властивостей пісковиків є аналіз їхнього напружено-деформованого стану шляхом моделювання геодинамічних процесів
утворення антикліналі за допомогою методу скінченних елементів. Параметрами моделі є
товщина прошарку, довжина активної ділянки, висота підйому ділянки, основні фізико-механічні характеристики пісковиків. Насамперед це значення модуля і границі пружності.
Для їх визначення статистично оброблено результати досліджень механічних властивостей
пісковиків Прикарпаття, керуючись такими чинниками, як стратиграфія, літологія і глибина
залягання.
Досліджено вплив розкиду значень цих параметрів на напружено-деформований стан шару
пісковику з погляду можливості появи зон підвищеної тріщинуватості та оцінки їхнього місцезнаходження. Результати цих досліджень дадуть змогу якісніше прогнозувати високопроникні зони поширення вторинних колекторів, що дасть змогу доопошуковувати скупчення
нафти і газу в Передкарпатському прогині.
Ключові слова: пісковик, порода-колектор, тріщинуватість, антикліналь, модуль пружності, границя пружності, метод скінченних елементів.

RU

Показано, что перспективным методом оценки коллекторных свойств антиклиналей песчаников является анализ их напряженно-деформированного состояния путем моделирования
геодинамических процессов создания антиклинали с помощью метода конечных элементов.
Параметрами модели являются толщина слоя, длина активного участка, высота подъема
участка, основные физико-механические характеристики песчаников. В первую очередь
это значения модуля и предела упругости. Для их определения статистически обработаны
результаты исследования механических свойств песчаников Прикарпатья, учитывая такие
факторы, как стратиграфия, литология и глубина залегания.
Исследовано влияние рассеяния значений данных параметров на напряженно-деформированное состояние слоя песчаника с точки зрения возможности появления зон высокой
трещиноватости и оценки их местонахождения. Результаты данных исследований дадут
возможность более качественно прогнозировать интенсивно проникающие зоны формирования вторичных коллекторов, что даст возможность производить поиск скоплений нефти и
газа в Предкарпатском прогибе.
Ключевые слова: песчаник, порода-коллектор, трещиноватость, антиклиналь, модуль
упругости, предел упругости, метод конечных элементов.

EN

It is shown that a promising method for estimating the reservoir properties of sandstone anticlines
is an analysis of stress-strain state by modeling the geodynamic processes of anticline formation
using the finite element method. Parameters of the model are the thickness of the layer, the length of
the active site, the height of the area, the main physical and mechanical characteristics of sandstone.
First of all, this is the value of the elasticity modulus and the yield strength. The results of researches
of mechanical properties of sandstones within the Pre-Carpathian region have been statistically
processed, guided by factors such as stratigraphy, lithology and depth of occurrence. This is done
to determine them.
The effect of the spread of values of these parameters on the stress-strain state of the sandstone
layer from the viewpoint of the appearance of high fracture zones and estimation of its location are
studied. The results of these researches will make it possible to better predict high permeable zones
of secondary reservoirs formation, which will allow to pre-search for the accumulation of oil and
gas in the Precarpathian depression.
Key words: sandstone, reservoir, fracturing, anticline, elasticity modulus, yield strength, finite element
method.
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У Передкарпатському прогині видобуток нафти і газу катастрофічно знижується.
Діючі родовища перебувають на завершальних стадіях розробки, продуктивні пласти
виснажуються, об’єкти експлуатації ліквідовуються через нерентабельність. За останнє десятиріччя пошуково-розвідувальні
сейсмічні та бурові роботи в регіоні вивчення не тільки скорочувалися, а практично не
проводилися. Такий стан справ ставить під
загрозу подальше функціонування наявної
інфраструктури нафтогазовидобутку на зазначеній території.
У зв’язку з цим актуальним є питання дослідження геологічних чинників, що впливають на
формування порід-колекторів, їхні фільтраційно-ємнісні властивості та нафтогазоносність.
Під час формування порід-колекторів у
розрізі осадової товщі важливу роль відіграють
геодинамічні процеси, тобто об’єднані в часі та
просторі процеси, які впливають не тільки на
деформацію гірських порід та створення структурних форм-пасток, але й на їхні колекторські
властивості.
Відомо, що утворення тріщин у відкладах
проходить на різних стадіях літогенезу як результат постседиментаційних процесів і під
дією тектонічних напружень.
Дослідженням тріщинуватості порід-колекторів Карпатської нафтогазової провінції
ще здавна займалися геологи-нафтовики. Але
під час цих досліджень тільки незначна роль у
процесах міграції нафти і газу, формування покладів вуглеводнів, а особливо під час розробки
родовищ, відводилася тріщинуватості.
Результати наших досліджень вказують на
те, що відкриті тріщини найчастіше трапляються у піщано-алевритовій флішовій товщі.
На нашу думку, це пояснюється тим, що саме
прошарки пісковиків та алевролітів є тим каркасом, який бере на себе основні геодинамічні навантаження під час тектонічних рухів і
зумовлює в кінцевому результаті утворення
тріщин. Наявність відкритих та частково відкритих тріщин із присутністю різнотипових
вуглеводневих речовин фіксувалася нами у шліфах багатьох свердловин [1].
Найбільш інформативними методами
дослідження особливостей тріщинуватості у
процесі проведення геологорозвідувальних
робіт є комплексування мікроскопічних досліджень порід-колекторів з іншими методами
(петрофізичними, геофізичними та гідродинамічними) [2].
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Через невизначеність типу колектора, особливостей його порового простору
та геологічної будови ділянок чи покладу
загалом унеможливлюється кількісне моделювання будови і режиму роботи нафтогазових родовищ із метою прогнозування
продуктивності свердловин. Ключовим
моментом правильного прогнозу є визначення розподілу проникності, що й визначає неоднорідність резервуару. Традиційні
геологічні моделі, які зводяться до побудови комплекту карт пористості, піскуватості
тощо, не допомагають у вирішенні питання
точного і детального вивчення резервуару у
разі складної будови або високого ступеня
дислокованості родовища.
Тому нами розроблено модель, яка дає змогу оцінювати тріщинуватість піщано-алевритової товщі з урахуванням геодинамічних процесів [3]. В основі моделі лежить твердження
про те, що головним чинником утворення «початкової» тріщинуватості порід є їх напружено-деформований стан у період активних геодинамічних процесів. Інтенсивність утворення
тріщин залежить від рівня внутрішніх напружень, спричинених деформаційними процесами в окремих прошарках піщано-алевритової
товщі. Таким чином, можна вважати, що підвищена тріщинуватість буде в місцях перевищення внутрішнього напруження границі міцності
породи.
Також дуже важливим для розроблення
моделі є урахування реологічних властивостей
гірських порід. Утворення складок відбувалося протягом великих проміжків часу. У таких
умовах гірські глинисті породи практично
втрачають пружні властивості і поводять себе
як рідини. Тому очевидно, що утворення зон
підвищеної тріщинуватості більшою мірою
залежить від прошарків пісковиків великої
товщини.
Проведені багатьма науковцями дослідження [4, 5] свідчать про перспективність пошуку
покладів вуглеводнів саме у таких прошарках,
особливо у зонах антикліналей.
Для оцінки напружено-деформованого
стану (НДС) необхідною передумовою є знання механічних властивостей порід геологічного
розрізу. Насамперед це значення модуля і границі пружності пісковиків.
Модулем пружності називається коефіцієнт пропорційності між нормальним напруженням у породі і відповідною йому відносною
деформацією.
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Модуль пружності для більшості гірських
порід коливається від 0,03·10⁴ до 1,7·10⁵ МПа.
Його величина залежить від мінералогічного
складу, пористості породи, а також від виду деформації і величини прикладеного навантаження.
Зі збільшенням пористості модуль пружності
гірських порід зменшується. Під час розтягування
модуль пружності зменшується із збільшенням
навантаження, під час стискування – навпаки.
Модуль пружності більшості осадових гірських
порід менший від модуля пружності породоутворюючих мінералів, якими вони складені.
На модуль пружності гірських порід впливає не лише структура, а й текстура. Як правило, у породах із явно вираженою шаруватістю
або сланцюватістю модуль пружності у напрямі
шаруватості більший, ніж у напрямі, перпендикулярному шаруватості, а іноді спостерігається
і зворотне явище.

Модуль пружності визначається за формулою:
P (1 − µ2 ) ,
E=
dштφ y
де: Е – модуль пружності, МПа; φу – пружна деформація в будь-якій точці кривої деформації
на відрізку ОА, мм; Р – навантаження, яке відповідає цій пружній деформації, кг; μ – коефіцієнт Пуассона; для гірських порід приймається
рівним 0,25.
Слід зазначити, що більшість породо
утворюючих мінералів, у тому числі пісковики, є тілами пружно-крихкими, тобто вони
підпорядковуються закону Гука і руйнуються, коли напруження досягає границі пружності σпр. Границею пружності умовно можна
назвати найбільш контактне вдавлювання
під штампом, за якого ще відсутні пластичні
деформації.
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Рис. 1.  Гістограми механічних властивостей пісковиків:

а – границя пружності по бистрицькій світі; б – модуль пружності по бистрицькій світі; в – границя пружності по ямненській
світі; г – модуль пружності по ямненській світі; д – границя пружності узагальнена; е – модуль пружності узагальнений
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Для подальшого аналізу тріщинуватості
прошарків пісковиків нами оброблено результати досліджень механічних властивостей гірських порід Передкарпатського прогину. У геологічній будові території беруть участь відклади
крейдового, палеогенового та неогенового віку.
Для досліджень відібрані зразки гірських порід,
керуючись такими чинниками, як стратиграфія, літологія і глибина залягання.
Визначення механічних властивостей проводилося на зразках порід (керну), відібраних
на різних глибинах. Підготовка керну для досліджень відбувалася за допомогою двох установок: установки для нарізки керну й установки
для шліфування керну. Дослідження проводилися на установці УМГП-3. Як індикатори використовувались як стальні, так і твердосплавні
штампи діаметром від 1,5 до 2,0 мм.
Гістограми розподілу даних механічних
властивостей на прикладі бистрицької і ямненської світ та узагальнені для всіх світ наведено
на рис. 1.
Результати аналізу свідчать про значний
розкид величин границі і модуля пружності
пісковиків як загалом, так і в межах окремих
світ. Так, максимальні значення границі пружності в 35 разів, а модуля пружності – в 30 разів більші за мінімальні. Це пояснюється тим,
що на механічні властивості окремих груп

пісковиків впливає не тільки мінералогічний
склад, але й їхня структура. Подібні результати значень механічних властивостей гірських
порід є характерними практично для всіх регіонів світу. Також слід підкреслити характерні
відмінності даних механічних властивостей.
Границя пружності має більш закономірний
згладжений розподіл із чіткими максимумами
по світах. На узагальненій гістограмі максимум
асиметричний, її форма характерна для логнормального розподілу. Узагальнений розподіл
модуля пружності має більш складну форму,
чіткого максимуму не спостерігається, особливо на гістограмах по світах. На нашу думку, це
свідчить про наявність важливих чинників, які
по-різному впливають на міцність (границя
пружності) і жорсткість (модуль пружності)
пісковиків Прикарпаття, при цьому жоден із
них не має переважаючого впливу.
Крім цього, проаналізовано вплив глибини
залягання досліджуваних пісковиків на отримані дані механічних властивостей. Результати
наведено на рис. 2.
Як видно з рис. 2, для обох параметрів
чіткого впливу не спостерігається. Таким чином, закономірності розподілу механічних
властивостей пісковиків практично не залежать від глибини залягання у межах досліджених глибин.

а
Рис. 2.  Вплив глибини залягання на механічні властивості пісковиків:
а – границя пружності; б – модуль пружності
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а

б
Рис. 3.  Порівняльні результати напружено-деформованого стану антикліналі пісковику бистрицької світи
за критерієм SF: а – зміна границі пружності; б – зміна модуля пружності

№2 2019 |

| 29

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

а

б
Рис. 4.  Порівняльні результати напружено-деформованого стану антикліналі пісковику ямненської світи
за критерієм SF: а – зміна границі пружності; б – зміна модуля пружності
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Через великий розкид значень механічних
властивостей пісковиків виникає питання чутливості тріщинуватості порід в антиклінальних
ділянках до зміни границі та модуля пружності.
Як і в праці [6], параметром для оцінювання тріщинуватості ділянки нами вибрано Safety
Factor (SF). Цей параметр визначають згідно з
рівнянням:
SF =

[s ]
seq

,

де [s ] – гранично допустиме напруження; seq –
еквівалентне напруження згідно з вибраною
гіпотезою міцності.
Для таких крихких матеріалів, як пісковик
із суттєво різною границею міцності на стиск
σ мс і розтяг σ мр, найбільш прийнятною є гіпотеза
міцності Мора, згідно з якою міцність забезпечується за умови:
σeq = σ1 − νσ3 ≤ [σ ] = σ мp,

σ мр
де ν = с ; s1 , s3 – головні напруження.
σм
Зрозуміло, що підвищена тріщинуватість
ділянки буде за SF < 1.
У цій роботі за допомогою розробленої моделі [3] нами досліджено НДС антикліналі з погляду впливу її механічних параметрів на місце
знаходження зон підвищеної тріщинуватості та
їх відносну поширеність за критерієм SF. Для
прикладу взято результати по бистрицькій і
ямненській світах. Деякі результати досліджень
наведено на рис. 3 і 4.
Для порівняльного аналізу вибрали такі параметри прошарків пісковиків.
Геометричні параметри антикліналі: довжина ділянки – L = 500 м; товщини прошарків – h1=10 м, h2=50 м; висота підйому ділянки
Н1=100 м, Н2 = 20 м.

Фізико-механічні властивості пісковиків
вибрані згідно з проведеним аналізом даних по
світах (див. рис. 1). До уваги прийняті мінімальні, максимальні і середні значення границі і модуля пружності.
На рис. 3, а: Е = 20 390 МПа; для нижніх ділянок σпр = 758 МПа, для верхніх – σпр = 3490 МПа.
На рис. 3, б: σпр = 1800 МПа; для нижніх ділянок Е = 7650 МПа, для верхніх – Е = 31 900 МПа.
На рис. 4, а: Е = 16 120 МПа; для нижніх ділянок σпр = 361 МПа, для верхніх – σпр = 2480 МПа.
На рис. 4, б: σпр = 1415 МПа; для нижніх ділянок Е = 3350 МПа, для верхніх – Е = 43 700 МПа.
Висновки. Аналіз отриманих результатів
дав змогу дійти таких висновків.
Оцінка фізико-механічних властивостей
пісковиків Прикарпаття підтвердила загальну
тенденцію до значного розкиду значень основних
характеристик гірських порід. Закономірності
розкиду значень границі і модуля пружності пісковиків вказують на наявність важливих чинників, які по-різному впливають на їхню міцність і
жорсткість. Порівняльні результати НДС антикліналей прошарків пісковиків з урахуванням
розкиду значень їхніх механічних властивостей
показали значний вплив характеристик міцності і жорсткості на величину і місцезнаходження
зон високої тріщинуватості. Особливу увагу слід
звернути на те, як форма антикліналі впливає на
жорсткість пісковиків. Запропонований нами
підхід дасть змогу визначати механічні характеристики пісковиків на ділянках реальних антикліналей шляхом імітаційного моделювання, що
буде темою подальших досліджень.
Результати цих досліджень дадуть змогу
якісніше прогнозувати високопроникні зони
формування вторинних колекторів, що дасть
змогу ефективніше доопошуковувати скупчення
нафти і газу.
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Нерозвіданий резерв нарощування
видобутку вуглеводнів на Волино-Поділлі
© Чепіль В.П.
ПАТ «Укргазвидобування»

UA

У статті обґрунтовані сприятливі геологічні передумови формування покладів вуглеводнів у
відкладах силурійських сланців та кембрійських ущільнених пісковиків. Визначені кількісні
значення основних чинників формування та прогнозу їхньої газоносності. Виконана оцінка
прогнозних ресурсів вуглеводнів. Виділено першочергові перспективні ділянки.
Ключові слова: сланці, газ, Волино-Поділля, формації.

RU

В статье обоснованы благоприятные геологические предпосылки формирования залежей
углеводородов в отложениях силурийских сланцев и кембрийских уплотненных песчаников.
Определены количественные значения основных факторов формирования и прогноза их
газоносности. Выполнена оценка прогнозных ресурсов углеводородов. Выделены первоочередные перспективные участки.
Ключевые слова: сланцы, газ, Волыно-Подолье, формации.

EN

The favourable geological preconditions of hydrocarbon deposits formation in Silurians shale sedimentsand Cambrian compacted sandstones are described in the article. The quantitive values of

main formation factors and prediction of the gas content are determined. The estimation of predicted of hydrocarbons resourses is accomplished. The top priority areas are highlighted.
Key words: shales, gas, Volyn-Podolia, formations.

УДК 550.8

Суттєве нарощування в останні роки обсягів видобутку газу та нафти із нетрадиційних джерел та інтенсифікація досліджень їх
проблеми в багатьох країнах світу вже вплинуло на перерозподіл джерел постачання газу.
Падіння видобутку вуглеводнів та проблема
забезпечення енергетичної безпеки України
спонукає до нарощування власного видобутку. Це в свою чергу потребує невідкладного
збільшення запасів та ресурсів вуглеводнів
шляхом вивчення нових перспективних територій зі значним потенціалом, в тому числі
і нетрадиційних джерел вуглеводнів, геологічне вивчення яких перебуває на початковій
стадії. Це також стосується і Західного регіону,
зокрема Волино-Подільського схилу СхідноЄвропейської платформи.
На основі системного аналізу світового
досвіду успішного освоєння нетрадиційних
вуглеводневих джерел нами виконані системні
дослідження, які дали змогу встановити чіткі
уявлення про їх природу, особливості генерації, міграції та накопичення в осадових товщах
Волино-Поділля, де в попередні роки такі цілеспрямовані геологорозвідувальні роботи не
проводились.
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Встановлені сприятливі умови формування та кількісні чинники прогнозу вуглеводнів чорносланцевих товщ силуру та
ущільнених пісковиків кембрію ВолиноПоділля [1–3] і зіставлення їх із відомими
родовищами Північної Америки [4, 5] однозначно свідчать про їхні високі перспективи
газоносності.
Умови формування та перспективи
наф
тогазоносності силурійських сланцевих товщ. Склад фацій силуру та умови їх
формування залежали здебільшого від розвитку органічного світу, і насамперед скелетних організмів. Рифобудівні організми
не тільки були постачальниками великої
кількості детритового матеріалу під час формування мілинних фацій, а й створювали
побудови біогермових чи рифових масивів.
Вони відмежовували східну зону з лагунним
седиментогенезом від західного відкритого
морського басейну. Розрізи силуру складені мінливими поліфаціальними товщами
лагунних, мілинних, відкритошельфових та
схилових утворень басейну. Ці товщі утворюють фаціальні зони субмеридіонального
простягання (рис. 1).

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ
Поступові переходи по латералі між фаціями і незначні зміни товщин ізохронних
відкладів вказують на те, що шельф силурійського палеобасейну протягом венлоцького та більшої частини лудловського віків
був досить пологим і нахил не перевищував
1–2°. Він складений потужними товщами різнофаціальних сланців, збагачених органічною речовиною (ОР), – так звана ЛьвівськоКоломийська структурно-фаціальна зона
(СФЗ). Материковий схил палеобасейну гео
морфологічно оформився під кінець лудловського віку. Для нього характерне значне
збiльшення товщин стратонів у захiдному напрямi. Глибина досилурійської поверхні зростає у західному напрямі до 4000 м.
Типовий розріз глибоководних морських
теригенних відкладів силуру із значним відбором керну розкритий параметричною свердловиною Ліщинська 1 (не цільовою на нетрадиційні джерела) в інтервалі 2613–3537 м. На
колекції цих кернів сланців та інших свердловин (Рава-Руська 1, Крехівська 1, Давидени 1)
вперше проведено детальні мінералого-петрографічні, петрофізичні, структурно-текстурні,
геохімічні дослідження з метою обґрунтування
геологічних передумов та чинників прогнозу їхньої газоносності.
На основі визначених кількісних значень основних чинників прогнозу газоносності сланцевих
відкладів Волино-Поділля [1] найбільші перспективи нами пов’язуються з силурійською чорносланцевою товщею – Львівсько-Коломийською
СФЗ (вміст ОР – 0,9–2,27%; метаморфізм і термічна зрілість порід та ОР – 0,6–2,27%, МК2 – АК1;
маловодність розрізу; площа понад 16 тис. км2;
глибина – 2500–4000 м; товщини – 32–130 м; відкритий пологий палеобасейн; пористість перевищує 4,5%, проникність не більше 0,1 мД; наявна
тріщинуватість; кремнезему – 48,1–57,1% тощо).
Зона її розвитку охоплює територію протяжністю
близько 320 км з північного заходу на південний
схід. Вона підтверджена понад 30 свердловинами
і приурочена до центральної частини Львівського
палеозойського прогину та північно-східної частини Передкарпатського прогину. Тут існували
найсприятливіші умови для акумулювання достатньої кількості ОР та перетворення її у газ.
Перспективи цієї зони підтверджуються
також багаточисельними газо- та нафтопроявами із силурійських сланцевих відкладів на багатьох площах під час буріння свердловин.
Це дало нам змогу вперше однозначно прогнозувати Львівсько-Коломийську СФЗ силуру

як єдине потенційне родовище газу. Геологічні
прогнозні ресурси газу чорносланцевих порід силуру Волино-Поділля оцінені за методикою гео
логічної служби США [5] для слабовивчених територій (через газовміст вагової одиниці породи
родовища-аналога, яким прийнято Хайнсвілл) у

Рис. 1.  Структурно-фаціальні зони силурійських

відкладів Волино-Поділля [1]
I – УЩ; II–західний схил УЩ; III – КовельськоРатнівське підняття; IV – Львівський палеозойський
прогин: IVа – східний борт, IVб – Бузький синклінорій,
IVв – Нестеровський антиклінорій; V – Рава-Руська
складчаста зона; VI – Лежайсько-ЦентральноДобрудженський мегаантиклінорій;
1 – північносхідна межа внутрішньої зони Передкарпатського
прогину; 2 – північно-східна межа зовнішньої зони
Передкарпатського прогину; 3 – південно-західна межа
Рава-Руської складчастої зони; 4 – кристалічні породи
УЩ; 5 – східна межа поширення силурійських відкладів;
6 – виходи силурійських порід на поверхню; 7 – профілі
зіставлення свердловин; 8 – свердловини, які розкрили
відклади силуру; 9 – межі структурно-тектонічних
одиниць; 10 – Ковельсько-Хотинська СФЗ; 11 – Перехідна
СФЗ; 12 – Львівсько-Коломийська СФЗ
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12 трлн м3, а мінімальні видобувні за коефіцієнту вилучення 0,15 – у близько 1,8 трлн м3 [6].
Умови
формування
кембрійських
ущільнених пісковиків та перспективи їхньої нафтогазоносності. Кембрійські відклади території досліджень розкриті понад
60 свердловинами. Для регіону характерна
блокова будова з різними амплітудами вертикальних переміщень. Відклади кембрію залягають на глибинах від кількох сотень до понад 4500 м безпосередньо під ордовицькими.
Седиментація відбувалася в єдиному басейні, глибина якого поступово збільшувалася
у західному напрямі. У цьому ж напрямі змінюються фації – від прибережно-морських
піщаних до алеврито-глинистих глибоководних. У найповніших розрізах західної частини відклади представлені трьома відділами.
Нижньокембрійська частина складена дрібнозернистими пісковиками та алевролітами з
проверстками аргілітів. До середнього-верхнього кембрію входить нерозчленована товща дрібнозернистих кварцових пісковиків з
проверстками алевролітів та аргілітів, кількість і товщина яких збільшуються у західному напрямі. У прибережній східній смузі у
розрізах переважають фації дюнних пісків, у
західній – алеврито-глинисті фації зануреної
частини шельфу.
У розрізі кембрію виділяється декілька горизонтів пісковиків. Пласти-колектори
екрануються пачками глинистих порід у середині кембрійської товщі, а в її покрівлі стратиграфічно зрізані пласти – глинистими відкладами силуру. Пісковики у східній частині
регіону середньо- і крупнозернисті. На захід
зменшуються кременистість і частка піщаних порід. Пісковики ущільнюються, хлоритизуються, окварцовуються та глинизуються.
Ці зміни відбуваються під час переходу через
Устилуг-Рогатинську флексурно-скидову зону.
Виділяються фаціальні зони північно-західного
простягання (рис. 2):
– із задовільними фільтраційно-ємнісними параметрами (середня пористість – понад 10%, проникність – понад 5 мД), охоплює
північно-східну та південну частини ВолиноПоділької монокліналі та Ковельського виступу
фундаменту;
– з критичними значеннями фільтраційно-ємнісних параметрів (середня пористість –
менше 7–9%, проникність – 2–5 мД), смугою шириною 10–15 км розмежовує зони задовільних
та незадовільних колекторських властивостей;
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– із незадовільними фільтраційно-
ємніс
ними параметрами (середня пористість – менше
5–6%, проникність – 0,5 мД), охоплює територію
південно-західної частини Волино-Поділля.
Перспективи газоносності пов’язуються
саме із зоною розповсюдження порід із незадовільними ємнісно-фільтраційними властивостями, яка в свою чергу приурочена до гідрохімічної зони застійного водообміну та займає
південно-західну частину Східно-Європейської
платформи [3]. Для неї нами визначені основні кількісні значення чинників прогнозування скупчень газу (площа поширення – понад
6 тис. км2; катагенез ОР та ущільнених пісковиків на стадії МК4 – АК1 (Ro – 1,35–2,0); глибини
залягання не перевищують 4000 м; товщини –
50–110 м і більше; наявність зони маловодності).
Прогнозні видобувні ресурси газу зони оцінені
у 340 млрд м3 [1, 3]. Приосьова частина перспективної зони ущільнених пісковиків характеризується покращеними колекторськими властивостями і виділяється як першочергова ділянка
(Князівсько-Перемишлянська) для подальшого
проведення геологорозвідувальних робіт. Її площа – близько 1250 км2, перспективні видобувні
ресурси – 200 млрд м3.
Високі перспективи цієї зони підтверджуються також інтенсивними газопроявами під
час буріння кембрійських ущільнених пісковиків у свердловинах, розташованих у її межах.
Нетрадиційні джерела є важковидобувними та високозатратними. Однак значні ресурси
вуглеводнів і швидко прогресуючі технології
освоєння роблять їх досить привабливими та
рентабельними. Оскільки вони характеризуються близькими гірничо-геологічними умовами і потребують сучасних і практично однакових технологій розкриття та видобування,
то черговість їх освоєння пов’язана передусім
із величиною видобувних ресурсів. Виходячи
з цього, більш пріоритетними для освоєння є
вуглеводневі ресурси чорносланцевих відкладів
силуру. Кембрійські ущільнені пісковики можуть розглядатися і як самостійний, і як супутній напрям робіт під час освоєння традиційних
джерел та вуглеводневих ресурсів силурійських
сланців, оскільки площі їх поширення у структурних планах в основному перекриваються (7).
Результати досліджень сприятимуть успішному та ефективному вирішенню проблеми
комплексного освоєння всіх типів вуглеводневих джерел Волино-Поділля, що стане суттєвим
внеском у нарощування видобутку вуглеводневої сировини в Україні.

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

Рис. 2.  Колекторські властивості кембрійського комплексу Волино-Поділля [1] зі змінами та доповненнями В. Чепіля
Висновки. Сприятливі геолого-промислові передумови для формування покладів вуглеводнів у відкладах силурійських сланців та
кембрійських ущільнених пісковиків ВолиноПоділлі підтверджені визначеними кількісними
значеннями основних чинників формування та
прогнозу газоносності.
Найсприятливіші умови для акумулювання достатньої кількості ОР та перетворення її у
газ у палеозої існували у силурійській сланцевій

товщі (Львівсько-Коломийська СФЗ). Ця зона
прогнозується як єдине потенційне родовище
газу зі значними площею поширення та прогнозними видобувними ресурсами.
Найбільш перспективним стратиграфічним комплексом для пошуку газу в ущільнених
пісковиках є відклади кембрію в межах літолого-фаціальної зони з незадовільними ємнісно-фільтраційними параметрами, приуроченої
до гідрохімічної зони застійного водообміну.
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© Власюк Я.М.
канд. тех. наук
НАК «Нафтогаз України»
Коробко І.В.
д-р тех. наук
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

UA

Розглянуто основні віхи розвитку і становлення приладового обліку природного
газу в Україні. Показано внесок Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у створенні умов для комплексного розв’язання проблеми ефективного визначення обсягів природного газу шляхом побудови сучасних вимірювальних комплексів і систем реєстрації енергоносіїв та створення належних умов для підготовки
високопрофесійних фахівців галузі.
Ключові слова: природний газ, вимірювання, метрологія, навчання.

УДК 681.121

RU

Рассмотрены основные вехи развития и становления приборного учета природного газа в Украине. Показан вклад Национальной акционерной компании «Нафтогаз
Украины» в создании условий для комплексного решения проблемы эффективного
определения объемов природного газа путем построения современных измерительных комплексов и систем регистрации энергоносителей и создания соответствующих условий для подготовки высокопрофессиональных специалистов отрасли.
Ключевые слова: природный газ, измерения, метрология, обучение.

EN

The main stages of development and achievements of natural gas instrumental accounting in Ukraine are considered. The contribution of the joint stock company "Naftogaz of
Ukraine" for organizing conditions of a comprehensive problem solution of the of reliable of natural gas volume and flowrate measurements by modern measuring complexes
and energy registration systems designing and creating the appropriate conditions for the
training of highly qualified industry specialists is shown.
Key words: natural gas, measurement, metrology, training.

Вступ. Одним із головних стратегічних завдань сталого розвитку економіки України є забезпечення всіх галузей промисловості країни
та населення якісними та у достатній кількості
паливно-енергетичними ресурсами. Перед суспільством стоїть надзвичайно важливе завдання жорсткої економії плинних енергоносіїв, яка
не може бути життєздатною без точного та надійного їх приладового обліку.
Нафтогазова галузь України потребує підвищення точності приладового обліку обсягів
енергетичних ресурсів до рівня кращих світових вимог. Насамперед це стосується стратегічно важливих їх видів, зокрема природного газу.
Етапи новацій. Історичний екскурс
У 1986 р. (33 роки тому) інститут «Союзгаз
проект» (сьогодні – «Укргазпроект», м. Київ) уклав
договір із КБ «Южноє» (ВО «Южмаш» м. Дніпро)
на виконання відділом головного метролога цього
КБ (відділ № 74) НДКР «Розроблення ультразвукового лічильника природного газу». Це фактично
була перша вітчизняна розробка засобу реєстрації
витрати, що створює мінімальний вплив на вимірюване середовище.
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Через 10 років потому, в 1996 р., у Рішенні
колегії Держнафтогазпрому України «Про стан
обліку витрат природного газу та заходи щодо
розробки та впровадження сучасних методів
вимірювання» відзначено:
– за перше півріччя 1996 р. в Україні невраховані втрати природного газу становили
4,2 млрд м3, тобто понад 6% від кількості розподіленого газу;

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
– реальна похибка приладового обліку використаного природного газу в Україні перевищує 5%.
Колегією прийнято рішення завершити
розроблення ультразвукових витратомірів природного газу, забезпечити підготовку їх виробництва та створити еталонну базу для їх метрологічного забезпечення.
У 2001 р. постановою КМУ від 21.08.01
№ 1089 затверджена «Концепція створення єдиної системи обліку природного газу».
Ця Концепція розроблена фахівцями НАК
«Нафтогаз України» з урахуванням передового
закордонного досвіду. Концепцією передбачено:
– впровадження високоточних сучасних лічильників природного газу;
– створення спеціальних еталонів об’ємної
витрати природного газу;
– впровадження автоматизованих вимірювальних комплексів;
– запровадження стандартів, гармонізованих із європейськими;
– здійснення обліку природного газу та
проведення розрахунків за нього з урахуванням його енергії.
Починаючи із 2004 р. (15 років тому) розпочато проведення технічних конкурсів засобів
вимірювання витрати природного газу та метрологічного обладнання. Всього проведено понад
10 конкурсів з оцінки рівня приладів вітчизняного виробництва, а саме: коректорів, обчислювачів,
побутових та промислових лічильників, повірочних установок, а також калібраторів тиску. Тоді ж
розпочато регулярне проведення семінарів-нарад
фахівців нафтогазової галузі України з питань
обліку природного газу та метрології з виданням
збірок доповідей (матеріали цих зібрань розміщено на сайті Компанії http://www.naftogaz.com у
розділі «Інформація» рубрика «Рекомендації нарад щодо приладового обліку газу»).

Рис. 1.  Лічильник газу КВР

Інновації, викристалізовані семінарами-нарадами, круглими столами
Регулярне (декілька разів на рік) проведення Національною акціонерною компанією
«Нафтогаз України» семінарів-нарад, круглих
столів та форумів набуло великої зацікавленості серед науковців, розробників, виробників та
експлуатаційників засобів вимірювання об’єму,
об’ємної витрати та фізико-хімічних показників природного газу.
На цих зібраннях розглядаються актуальні
питання зі створення та організації ефективного приладового обліку природного газу у сучасних умовах та прийняті відповідні рекомендації, спрямовані на підвищення достовірності
обліку природного газу [2].
На таких науково-практичні зібраннях зініційовано низку ґрунтовних інновацій, які лягли в
основу розроблення методик виконання вимірювань, створення сучасних засобів вимірювання:
– виявлення витоків природного газу у
газорозподільних мережах із використанням
мобільного комплексу вимірювання витрат
(СОУ 40.2-20077720-040:2011);
– перевірка метрологічних характеристик
вузлів обліку природного газу на місті експлуатації без демонтажу (МВУ 038-2015);
– обчислювачі, коректори із характеристиками, кращими за світові аналоги – фіскальна
пам’ять, діапазон тиску 1:4 (виготовлено близько 60 тисяч комплектів);
– комплекси вимірювання витрати природного газу – лічильник із вмонтованим коректором (виготовлено: КВТ – 100 комплектів (рис. 1),
КВР – 1500 комплектів [1], «Курс» – 2000 комплектів (рис. 2) [2];
– електронні побутові малогабаритні прямопротічні лічильники газу спрощеного монтажу (ЕГЛ – понад 120 тисяч шт. [3], «Курс»[2]);

Рис. 2.  Лічильник газу «Курс»
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Рис. 3.  Побутовий лічильник газу ЕГЛ

Рис. 4.  Побутовий лічильник газу «ГОРН»

– багатоканальні УЗ лічильники («Зонд» –
550 шт. (рис. 6) [5], ГУВР – 700 шт. (рис. 7) [4];
– потокові густиноміри природного газу
(«Курс» – 30 шт. [2], ОЕ – 50 шт. [6]);
– термоізольовані гільзи для термометрів;
– автоматизовані стенди повірки лічильників газу з використанням як робочих еталонів
сопел критичного витоку (рис. 10);
– ефективні фільтри з відстійниками та індикаторами забруднення [7];
– комплекти метролога ОЕ-ТЕСТ [6];
– проведено модернізацію турбінних та УЗлічильників;
– розроблено, затверджено та зареєстровано
в Мін’юсті Правила обліку природного газу [8].
Загалом завдяки інноваціям, запропонованим на семінарах-нарадах із питань обліку
природного газу та метрології, вдалося значно
підвищити ефективність приладового обліку
використаного природного газу, зменшивши
реальну похибку з 5% до 1,5% (табл.)

Рис. 5.  Побутовий лічильник газу «Курс»
При НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
створено сучасний науково-навчальний комплекс вимірювання об’єму та об’ємної витрати
природного газу, на базі якого організовано курсове підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі з питань організації, створення

Таблиця. Похибка приладового обліку природного газу в Україні (в основному діапазоні витрати, %)

Рік

1996

2006

2016

202…
(перспектива)

0,5÷0,8

0,3÷0,8

0,3÷0,8

0,15÷0,5

1,5

1,0

0,5÷1,0

0,3÷0,5

ТЕМПЕРАТУРА

1

0,5

0,2

0,1

ТИСК

1

0,5

0,1÷0,25

0,05÷0,15

>2
вручну

>1
вручну,
комп’ютер

0,05
коректор

0,02
коректор

>5

3

1,5

0,5÷0,9

Параметр

ВИТРАТА
Робочі еталони, метод
Трансфер (лічильник + повітря/
газ, або ∆Р+ρ)

РОЗРАХУНОК
(приведення до стандартних умов)
ВСЬОГО
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Рис. 6.  Лічильник газу «Зонд»

Рис. 7.  Лічильник газу ГУВР

Рис. 8.  Густиномір «Курс-02»

Рис. 9.  . Густиномір ОЕ

і експлуатації систем вимірювання об’єму та
об’ємної витрати природного газу [9].
Під час проведення семінарів-нарад, круглих столів, форумів гостро підіймалося питання доцільності і незаконності встановлення
загальнобудинкових вузлів обліку природного
газу, за результатами вимірів котрих здійснювалися комерційні розрахунки населення за
використаний газ. У результаті Верховна Рада
України приняла правки до Закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»
із рекордною кількістю голосів (325). Вдалося
відмінити епопею із загальнобудинковими лічильниками природного газу.
Аналізуючи стан і перспективи комерційного обліку природного газу, поки що не вдається:
1. Відмінити вимогу НКРЕКП встановлення модемів на вузлах обліку природного газу за
кошти споживачів. Створення та експлуатація
систем збору із вузлів обліку природного газу
даних про газовикористання, включаючи засоби зняття та дистанційної передачі даних як невід’ємні складники систем, здійснюється за кошти відповідних операторів, із газорозподільних

Рис. 10.  Стенд повірки лічильників газу
мереж яких відбувається газопостачання (це
насамперед логічно, менш затратно і є світовою
практикою!). Такі системи збору даних створюються тоді, коли це технічно можливо, економічно доцільно за конкурентними цінами (це
вимога європейських кодексів!). Пропозиція:
економічна доцільність – вартість співрозмірна
з вартістю природного газу, який використовується в середньому за місяць.
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Рис. 11.  Середня за місяць теплота згоряння природного газу в Україні
2. Налагодити ефективну мережу калібрувальних стендів промислових лічильників із
робочим середовищем «природний газ» під робочим тиском.
3. Реалізувати системи збору даних із вузлів
обліку природного газу на базі сучасних методів
та стандартів передавання та обробки даних.
4. Не вдається роз’яснити широкому загалу,
що якість природного газу (в основному це – теплота згоряння, вміст води) в Україні є на рівні
світових стандартів. В Європі допускається мінімальне значення нижньої теплоти згоряння
(NCV(25/20)) у межах 6530–7760 ккал/м3. Реально
теплота згоряння природного газу в Україні становить 8100 Ккал/м3 і більше (рис. 11) [12].
В основі одерження енергії з палива (метану) шляхом горіння лежить хімічна реакція
окислювання [11]
СН 4 + 2О2 = 2Н 2О + СО2 + Енергія;
16 г + 64 г = 36 г + 44 г.
Вміст води в 1 м3 природного газу (густина
0,68 кг/м3) за точки роси за вологою –8о за тиску
4 МПа становить 0,1 г. Вміст води в 1 м3 повітря
(густина 1,2 кг/м3, вміст О2 – 21%) за відносної
вологості 50% становить 10 г.
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Під час спалювання 1 м3 природного газу
використовується близько 10 м3 повітря, в якому міститься 100 г води, що у 1000 разів більше,
ніж у природному газі.
Під час спалювання 1 м3 природного газу
утворюється 1,5 кг води, що у 15 000 разів більше, ніж у природному газі.
Таким чином, слід відмітити, що вміст води
у природному газі (температура точки роси за
вологою) практично не впливає на ефективність його спалювання. Природний газ за тривалий час його використання проявив себе як
надзвичайно зручний та оптимальний енергоносій. Необхідно розрізняти якість природного
газу, якість послуг з газопостачання та якість
використання газу.
Найсуттєвіший вплив на ефективність використання природного газу для опалення – це
раціональне спалювання газу на правильно підібраному обладнанні та за створення оптимальних зовнішніх умов (дивись на сайті Компанії
http://www.naftogaz.com в розділі «Інформація»
рубрика «Якість природного газу»).
В Україні нині наявні всі необхідні передумови щодо організації приладового обліку
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використанням природного газу за усталеною
логічною передовою практикою, коли комерційні вимірювання виконуються засобами вимірювань, які належать надавачу послуги чи товару, тобто наявності «ваг у продавця». А саме:
– концепцією створення єдиної системи
обліку природного газу, затвердженою постановою КМУ від 21 серпня 2001 р. № 1089, передбачено: «Передача засобів вимірювальної техніки для визначення об’єму та об’ємної витрати
газу, що перебувають у власності промислових
і комунальних підприємств, бюджетних організацій та підприємств теплової енергетики, у
власність підприємств нафтогазової галузі»;
– відповідно до пункту 5.2 Правил обліку
природного газу «для визначення об’єму протранспортованого, поставленого та реалізованого споживачу газу приймаються дані комерційного вузла обліку газу облікової організації.
У разі відсутності вузла обліку газу в облікової
організації приймаються дані комерційного
вузла обліку газу споживача» [8];
– відповідно до пунктів 3 та 4 розділу 2 глави V Кодексу газорозподільчих мереж (ГРМ)
оператор ГРМ згідно з договором на приєднання забезпечує встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту
від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу [12].
Але українські оператори ГРМ не створюють свої вузли обліку природного газу (ВОГ),
відмовляються брати ВОГ споживачів в обслуговування, а всі свої зусилля витрачають на
пошук будь-яких порушень на ВОГ споживачів
та накладання на них часто абсолютно не виправданих нарахувань.
У пострадянських країнах Європи, як і у нас,
ВОГ були у власності споживачів. З метою реалізації логічної світової практики наявності «ваг у
продавця» оператори ГРМ цих країн намагалися

взяти у свою власність ВОГ, але стикнулися із
проблемою подвійного оподаткування. Тому
було прийнято рішення передачі ВОГ у їх обслуговування, а по мірі виходу ВОГ із ладу – заміни
на нові коштом операторів ГРМ.
Відповідно до Рекомендацій Всеукраїнсь
кого семінару-наради «Облік природного газу
та метрологія» Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» спільно з НТТУ
«КПІ ім. І. Сікорського» на постійній основі готують та направляють до технічних навчальних закладів України плакати встановленого зразка із технічними та метрологічними
характеристиками засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у приладовому обліку природного газу.
Висновки. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» постійно перебуває
у фарватері розв’язання актуальних проблем
сьогодення стосовно видобування, підготовки,
транспортування, розподілу та використання
природного газу на теренах України.
Особливі зусилля Компанія спрямовує
на створення ефективних систем обліку та
контролю якості природного газу, що використовується в Україні та транспортується по
її території.
Необхідно зазначити, що великі зусилля
Компанії спрямовані на створення належних
умов підготовки фахівців у галузі метрології та
вимірювання об’єму і об’ємної витрати газофазних середовищ.
Завдяки регулярному обговоренню назрілих проблем обліку газу та його метрологічних аспектів у колі професіоналів вдається
розв’язати багато актуальних практичних завдань, спрямованих на поліпшення комерційного обліку газу.
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