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техніка

НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» ОРГАНІЗУВАВ ВІДПОЧИНОК В «АРТЕКУ»
ДЛЯ 500 ДІТЕЙ ЗАГИБЛИХ ТА ПОРАНЕНИХ ВОЇНІВ АТО

• у травні правління компанії прийняло
рішення щодо надання благодійної допомоги
для організації оздоровлення та відпочинку
дітей з родин загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції та родин учасників (ветеранів, інвалідів) АТО, віком від 8 до 18
років;
• сума допомоги – майже 7,5 млн грн на
путівки на дві зміни протягом червня-липня та
трансфер дітей до/з табору «Артек-Буковель.
Лісовий». Кошти виплачені з бюджету компанії;
• з благодійних коштів працівників
компанії (перерахований членами колективу
одноденний заробіток для потреб учасників
АТО) виплачено майже 250 тис. грн для виготовлення брендованої продукції для дітей –
кепки, футболки, браслети, рюкзаки;

• кількість дітей – 500 чоловік з Хар
ківської, Полтавської, Луганської, Чернігівської,
Івано-Франківської, Львівської, Сумської, Во
линської, Чернівецької, Волинської, Рівненської,
Миколаївської, Київської областей та міста
Київ;
• перші 250 дітей з Луганської, Львів
ської, Харківської, Волинської, Івано-Франків
ської, Чернігівської, Київської, Миколаївської
та Рівненської областей приїхали до табору
19 червня;
• надання допомоги здійснювалось
через Громадську спілку «Всеукраїнське громадське об’єднання родин загиблих та безвісти
зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху «Крила 8 Сотні».
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У статті висвітлено проблему ефективного використання науково-виробничого потенціалу газовидобувного підприємства на прикладі реконструкції I ступеня Червонодонецької ДКС. Запропоновано та обґрунтовано варіант реконструкції зі встановленням нового сучасного газотурбінного обладнання, яке дасть змогу як наростити
власний видобуток газу та конденсату, так і зменшити експлуатаційні затрати та
підвищити екологічну ефективність об’єкта.
Ключові слова: виробничий потенціал, управління, ефективність, дожимна компресорна станція, газотурбінний агрегат, газоконденсатне родовище, видобуток газу.

RU

В статье освещена проблема эффективного использования производственного
потенциала газодобывающего предприятия на примере реконструкции I степени
Червонодонецкой ДКС. Предложен и обоснован вариант реконструкции с установкой нового современного газотурбинного оборудования, которое позволит как нарастить собственную добычу газа и конденсата, так и уменьшить эксплуатационные
затраты и повысить экологическую эффективность объекта.
Ключевые слова: производственный потенциал, управление, эффективность,
дожимная компрессорная станция, газотурбинный агрегат, газоконденсатное месторождение, добыча газа.

EN

The article observes effective using of productive capacity of gas producing enterprise
illustrated through the example of reconstruction on the 1st stage of Chervonodonetsk
BCS (ChBCS). A variant of the reconstruction with modern gas-turbine equipment was
proposed and approved. The installed equipment will afford to increase rate of gas and
condensate production, reduce operating costs and increase manufacturing eco-efficiency.
Key words: productive capacity, control, efficiency, booster compressor station (BCS), gas-turbine engine, gas condensate field, gas recovery.

Сьогодні Україна є енергозалежною державою, де частка імпортованого природного
газу залишається високою у газовому балансі
країни і перевищує 30 % його загальної потреби. Урядом України розроблена Концепція розвитку газовидобувної галузі України [1], яка
є дорожньою картою до досягнення енергетичної незалежності держави. Провідне місце
в реалізації цих амбітних планів відводиться
ПАТ «Укргазвидобування».
У сучасних умовах на підприємствах нафтогазовидобувної галузі реальне інвестування – це
єдиний напрям інвестиційної діяльності, що зумовлено не тільки нерозвиненістю фондового
ринку України, а й низкою переваг, які забезпечує
реальне інвестування. Насамперед це вкладення в
реальні об’єкти: у формі будівництва та запровадження в дію нових основних фондів.

Currently Ukraine is an energy-dependent
country, where the part of the imported natural
gas in the country’s gas balance stays still high
and exceeds 30% of the total needs. A conception of the gas producing industry development
in Ukraine was stated by the government [1]. It
is a “road-map”, which leads our country to energy-independence. The leading place for implementation of these ambitious plans is given to
PJSC “Ukrgazvydobuvannya”.
Nowadays, real investment in the oil and
gas production enterprises is the only way of the
investment activity. It is determined not only by
poor development of Ukrainian stock market,
but also by a set of advantages, which provide the
real investment. Firstly, it is an investment in the
real objects through building and implementation of new capital investments.
№3| 2018 |
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Рис. 1.  Наявна схема збору і компримування газу Шебелинської групи родовищ
Fig. 1.  Existing schematic for gathering and compression of gas at Shebelinka group of fields
У разі створення сприятливого інвестиційного клімату в країні Україна у період до 2030 р.
за рахунок енергозбереження та збільшення видобутку традиційних і нетрадиційних ресурсів
здатна досягнути рівня повного самозабезпечення власним газом [2].
Водночас близько 75% родовищ ПАТ «Укр
газвидобування» знаходяться на завершальній
стадії розробки з низькими пластовими тисками. Це приводить до зменшення продуктивності,
обмеження робочих тисків на гирлі та накопичення рідини на вибої експлуатаційних свердловин тощо. Одним із найефективніших засобів
вирішення цієї проблеми є будівництво дотискувальних компресорних станцій (ДКС). Для пониження тисків на свердловинах на найбільшому
родовищі України – Шебелинському – ще у 1970 р.
було введено в експлуатацію Глазунівську ДКС,
а у 1971 р. – I ступінь Червонодонецької ДКС [3].
Виходячи із завдань та режимів експлуатації
ДКС, проводиться їх ранжування за потужностями та типами газоперекачувальних агрегатів
(ГПА). Так, під час компримування природного
газу, що надходить із низькодебітних свердловин,
застосовуються гирлові компресори та малогабаритні дожимні компресорні станції (МДКС)
потужністю до 150 кВт. Під час компримування
природного газу виснажених газоконденсатних
родовищ (ГКР) застосовуються ГПА потужністю до 2000 кВт. У разі компримування газу групи
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In case of congenial investment climate
in Ukraine, then until 2030 our country can
achieve a level of complete independence from
the imported gas due to energy-saving technologies and increased recovery of conventional
and non-conventional resources [2].
Therewith, about 75% of fields at PJSC
“Ukrgasvydobuvannya” are exhausted with low
reservoir pressure. Consequently, it leads to reduction of productivity, limitation of the flowing
pressure at the wellhead and accumulation of
liquid at the bottomhole of the producing wells.
One of the effective methods to solve the problem is building of booster compressor stations
(BCS). Glazunovka BCS was commissioned in
1970 and the 1st stage of Chervonodonetsk BCS
(ChBCS) was commissioned in 1971 in order to
reduce pressure at the wellheads at the biggest
field of Shebelynka in Ukraine [3].
Based on the purpose and modes of the
BCSs operation they are arranged according
to their efficiency and types of gas-compressor
units (GCU). For example, when natural gas
from the LP wells is compressed the wellhead
compressors and small-sized BCSs (SSBCS)
with capacity up to 150 kW are used. To compress natural gas from exhausted gas-condensate
fields (GCF), GCUs with capacity up to 2000 kW
are used. To compress natural gas of the GCF
group, GCUs with output 2000–15000 kW with
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ГКР загалом використовуються ГПА потужністю
від 2000 до 15 000 кВт із відцентровими нагнітачами, приводом яких є газотурбінні двигуни.
Нині газ, що видобувається з Шебелинської
групи родовищ (Шебелинського, Борисівського,
Західно-Борисівського, Волохівського, Мало
кринківського, Чкалівського, Південно-Гра
ківського), після попередньої підготовки на відповідних УКПГ двома потоками подається на дві
паралельно працюючі ДКС: Червонодонецьку
ДКС (І ступінь) та МДКС Шебелинка-1 (див.
схему на рис. 1). У літній період основний об’єм
газу, що видобувається (4,4 млн м3/добу), з тиском 0,58–0,6 МПа подається на Червонодонецьку
ДКС, де компримується газомотокомпресорами
(ГМК) 10 ГКНА до тиску 0,9–1,2 МПа і подається на ІІ ступінь компримування, а далі з тиском
3,0–3,2 МПа в обсягах близько 4,2 млн м3/добу
подається в газотранспортну систему України.
Частина газу в обсязі 0,2 млн м3/добу з виходу ГМК подається в газопровід ШебелинкаДиканька-Київ (ШДК) на Хрестищенську
ДКС, газ із виходу МДКС Шебелинка-1 в обсязі 1,5–1,6 млн м3/добу подається в газопровід
Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК), а далі – на вхід
Хрестищенської ДКС.
Натепер на Червонодонецькій ДКС як перший ступінь стиснення газу працює компресорний цех, оснащений 15 ГМК типу 10 ГКНА

centrifugal compressors driven by gas-turbine
engines are used.
Currently, gas produced from Shebelynka
group of GCF (Shebelynske, Borisovske, West
Borisovske,
Volokhivske,
Malokrinkivske,
Chkalivske, South. Grakiwske) after treatment
at corresponding GOSPs transfers to the two
simultaneously operating BCSs in two flows:
1st stage ChBCS and Shebelynka-1 SSBCS (see
schematic in Figure 1). In summer season most
of the gas amount (4,4 million m3/day), with
pressure 0,58–0,6 MPa is fed to ChBCS where
the gas is compressed with gas internal combustion compressors (GICC) type 10GКNА up to
0,9-1,2 MPa. Then the gas is transferred to the
2nd stage of compression and further at pressure
of 3.0 – 3.2 MPa and in amount of 4.2 million
m3/day it is transferred into the Ukraine’s gas
transportating system.
Partially gas in amount of 0,2 million m3/day
from the GICC outlet is fed into the main gas
pipeline “Shebelynka-Dykanka-Kyiv” (ShDK) to
the Khrestyshchenska BCS. Gas from the outlet
of Shebelynka-1 in amount of 1,5-1,6 million m3/
day is transferred to “Shebelynka-Poltava-Kyiv”
(ShPK) main gas pipeline and then to the inlet of
the Khrestyshchenska BCS.
There is a compressor department
equipped with 15 GICCs type 10GКNА with

Current technical status of main and additional equipment of the 1st step of the Chervonodonetsk BCS

Main systems:

GICC 10GKNA 15 psc. (10+5).

Fuel and impact gas
processing facility.

1st stage of
ChBCS is under
operation from
1971. The
maximum of
output is 16.5 kW.

Signal, communication, and
power management systems.
Сompressed air system.
Technological gas flowlines
with shut-off valves, drainage
tanks.

Chiller with “cold run”
and “hot run

Operating life exceeds more than
twice the pre-set by the
manufacturer characteristics
(60,000 hours).
Feasible and environmental
characteristics of GICCs do not
meet the modern specifications.
Lack of spare parts (crankshafts).
Connecting rod and piston
groups of power and compressor
parts are exhausted.

Considerable amount of forced
and emergency stops.
Equipment and communications
corrosion and burst of the hot run
collector during period 18.04-27.04
( 96 hours 50 min.) have led to gas
production loses of 9.09 MMSCM.

Lubrication system.

High lubricating oil consumption

Gas treatment unit.

Very poor purification of gas
from solids.

Model's outputs - CTM 22jan15-Main slides_with Enrique comments.pptx

Summary:

Issues:

1st stage of the
ChBCS is physically
worn and out-ofdate.
High probability of
breakdown.
Failure of the Basic
parameters for 2020
Program.
Need to build a new
BCS.

Рис. 2.  Поточний технічний стан обладнання I ступеня Червонодонецької ДКС
Fig. 2.  Current technical state of the 1st stage of Chervonodenetsk BCS (ChBCS) equipment
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Рис. 3.  Нова схема збору і компримування газу Шебелинської групи родовищ з урахуванням реконструкції
               Червонодонецької ДКС
Fig. 3.  New schematic for gas gathering and compressing at Shebelynka group of GCF with consideration of
               the Chervovnodonetsk BCS (ChBCS) reconstruction
загальною максимальною потужністю 16,5 МВт.
Постійно в роботі знаходяться 10 ГМК [4].
Газомотокомпресори типу 10 ГКНА, що експлуатуються на І ступені Червонодонецької ДКС,
мають значне напрацювання (100 тис. мотогодин
і більше) та експлуатуються в середньому понад
33 роки, внаслідок чого потребують частих високовартісних ремонтів, при цьому наведені ГМК
більш енергоємні порівняно з сучасними аналогами. Середнє паспортне значення ККД ГПА
становить близько 22–24%, що на практиці може
мати ще нижче значення, оскільки значна частина парку ГМК фізично і морально застаріла. Слід
відзначити, що рівень сучасних аналогів становить 32–37%.
Таким чином, з кожним роком виробничо-технологічні витрати на проведення капітального ремонту та технічного обслуговування
основного та допоміжного обладнання ДКС зростають.
Поточний технічний стан основного та допоміжного обладнання I ступеня Червонодонецької
ДКС свідчить про необхідність проведення
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maximum capacity of 16,5 MW which is currently operating as the 1st step of gas compression at Chervonodonetska BCS. 10 GICCs are
working constantly [4].
Gas engine compressors type 10GКNА , that
are used at the 1st stage of Chervonodonetska
BCS, have been under operation for already
33 years and they have worked over 100,000 service hours which results in frequent expensive
repairing operations. Moreover, these GICC have
high consumption of energy comparing to the
modern analogues. Average certified efficiency
of the GICC is 22-24 %, practically it may be less
than that, because some of the GICCs are out of
date. It must be noted, that the modern analogues
have efficiency of 32-37%.
Therefore, engineering and manufacturing
expenses for capital repairing and engineering
servicing of major and additional equipment for
BCS increase every year.
A present engineering status of major and additional equipment for the 1st step of the ChBCS
shows the necessity of the ChBCS reconstruction
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реконструкції наявної ДКС для зменшення собівартості експлуатації та підвищення ефективності
роботи (рис. 2).
Подальша експлуатація морально та фізично
зношеного компресорного обладнання І ступеня
Червонодонецької ДКС веде до зниження обсягів
видобутку газу на Шебелинському ГКР, що пов’язано з відсутністю технічної можливості понижувати ним вхідні тиски [4].
З огляду на розвиток газотурбінобудування,
для вирішення зазначених питань пропонується
спорудити на майданчику Глазунівської ДКС нову
ДКС та замінити наявні ГМК 10 ГКНА І ступеня
Червонодонецької ДКС на сучасні енергетичні
установки.
Майданчик Глазунівської ДКС є вузловою
точкою, яка дасть змогу досягти додаткового зниження тисків на гирлі свердловин за рахунок зниження втрат тиску в газозбірних колекторах, газозбірних пунктах та шлейфах свердловин.
Аналіз світової практики свідчить, що підвищення технічних характеристик енергетичних
установок ДКС досягається в основному завдяки:
- підвищенню ККД основних вузлів, насамперед компресорів та турбін;
- підвищенню основних теплотехнічних параметрів;
- вдосконаленню процесів спалювання палива та поліпшення екологічних показників.
Реалізація кожного з перелічених вище напрямів передбачає проведення наукових досліджень і вирішення широкого кола складних, взаємопов’язаних технічних проблем, вирішення яких
можливе винятково шляхом комплексної модернізації та технічного переоснащення парку ГПА.
Для більш ефективного використання виробничого потенціалу Товариства обґрунтовано будівництво ДКС, яка компонуватиметься
трьома (два в роботі, один у резерві) турбокомпресорними газоперекачувальними агрегатами
(ГПА) орієнтовною номінальною потужністю
11 МВт кожен. Нова ДКС із двома робочими
ГПА за вхідних тисків 0,2–0,55 МПа (надл.), тиску на виході – 1,8 МПа компримуватиме частину газу (до 6,0 млн м3/добу), що видобувається
з Шебелинської групи родовищ, решта газу
компримуватиметься МДКС Шебелинка-1. За
необхідності подачі газу в зимовий період «на
Харків» проектні ГПА в змозі забезпечити тиск
на виході 2,0 МПа. Нова схема компримування
газу проектними ГПА наведена на рис. 3.
Під час вибору розрахункових варіантів для
Шебелинського ГКР (що становить близько 98%
від усього газу, що компримується) за основу взято

in order to reduce prime costs of operation and
increase operational efficiency (see Figure 2).
Further operation of out-of-date and physically worn compressor equipment of the 1st
stage of ChBCS leads to drop in the volume of
gas production at Shebelynka GCF, due to the
lack of technical capacity to drop down the inlet
pressure. [4].
Taking into account the development of gas
turbine construction it is advisory to construct a
new BCS at the Glazunivka BCS site and replace
the existing GICC 10GKNA of the 1st stage of
ChBCS with up-to-date power plants in order to
resolve these issues.
Glazunivka BCS site is a nodal point, which
allows achieving additional pressure drops at the
wellheads by reducing the pressure losses in gas
headers, gas collection points and manifolds.
Analysis of the world practice shows that the
technical characteristics improvement of BCS
power plants is achieved mainly due to:
- improvement of the main units efficiency:
compressors and turbines;
- improvement of basic heat engineering parameters;
- improvement of fuel combustion and environmental indicators.
Implementation of each of the above-mentioned directions involves carrying-out scientific
research and solution of a wide range of complex, interrelated technical issues, which is possible only through the full-scale modernization
and re-equipment of the GCU stock.
In order to effectively use the Company’s production potential, construction of the BCS is established. The new BCS will be equipped with 3
(2 in operation, 1 in reserve) GCUs based on the
turbo-compressors with nominal output of 11 MW
each. The new BCS with two working GCUs at the
inlet pressure of 0.2-0.55 MPa (excess.), and outlet
pressure of 1.8 MPa, will compress part of gas (up
to 6.0 million m3/day) produced from Shebelynka
group of GCF. The remaining gas will be compressed by the main-pipeline BCS Shebelynka-1.
When it is necessary to supply gas “to Kharkiv” in
winter season the designed GCU is able to provide
pressure at the output of 2.0 MPa. The new schematic for gas compression by designed GCUs is
given in Figure 3.
When choosing the calculation options for
Shebelynka GCF (which is about 98% of the
total gas compressed), the current project document “Updated Project for Shebelynka GCF
Development” [5] was taken as the basis.
№3| 2018 |
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Simulation of gas production losses in case of GICCs type 10GКNА
breakdown and without
implementation of Glazunovka BCS rebuild (reconstruction of the 1 stage of Chervonodonetsk BCS)
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Rationale for building of Glazunovka BCS (reconstruction on the 1st stage of Chervonodonetsk BCS) is based on: additional gas production of
2.0 billion m3; base production assurance; prevention of 5.0 billion m3 of losses.

Рис. 4.  Динаміка показників розробки Шебелинської групи родовищ за інвестиційними варіантами до 2030 р.
Fig. 4.  PDA for Shebelynka group of GCF according to the investment variants up to 2030
чинний проектний документ «Уточнений проект
промислової розробки Шебелинського ГКР» [5].
Згідно з проведеними розрахунками, за період до 2030 р. додатковий видобуток газу порівняно з базовим становитиме 1975,9 млн м3
(плавне пониження) та 2201,7 млн м3 (різке пониження), з умовно базовим (у разі виходу з ладу
наявного І ступеня ЧДКС) – 7038,7 млн м3 (плавне
пониження) та 7264,5 млн м3 (різке пониження).
На рис. 4 наведено динаміку показників розробки
родовищ за інвестиційними варіантами до 2030 р.
За попередньою оцінкою, у разі різкого пониження вхідного тиску на І ступені ЧДКС до
0,2 МПа та, відповідно, середнього робочого тиску
на устях свердловин до 0,31 МПа видобуток газу
у 2019 р. можна збільшити на 153,1 млн м3(~7,5%).
Проте цей варіант потребує додаткових спеціальних промислових досліджень, оскільки різке пониження робочого тиску на гирлах свердловин та,
відповідно, зростання депресій може призвести
до більш інтенсивного руйнування привибійної
зони пласта (ПЗП) і, як наслідок, до ускладнень
експлуатації свердловин, для яких характерне
утворення піщано-глинистих пробок на вибоях
та в насосно-компресорних трубах (НКТ).
У техніко-економічному обґрунтуванні будівництва I ступеня Червонодонецької ДКС (на
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According to the calculations carried out
for the period up to 2030 the additional gas
production compared with the basic variant
will be 1975.9 million m3 (moderate pressure
drop) and 2201.7 million m3 (rapid pressure
drop), with semi-basic variant (in case of failure of the existing ChBCS) – 7038.7 million
m3(moderate pressure drop) and 7264.5 million m3 (rapid pressure drop). Figure 4 shows
the field’s production data analysis (PDA) according to the investment options for the period up to 2030.
According to the initial estimate, in case
of rapid inlet pressure drop at the 1st stage of
the ChBCS down to 0.2 MPa and, accordingly, the average flowing pressure at wellheads
down to 0.31 MPa, gas production in 2019 may
be increased by 153.1 million m3/ ( ~ 7.5%).
However, this option requires additional special field studies, since the rapid flowing pressure drop at the wellhead and, consequently,
increased reservoir pressure drop may lead to
intensive destruction of the bottomhole zone
(BHZ), and therefore, it may cause complications during well operation which is characterized by formation of sand-clay plugs at the
bottomhole and in the tubing.
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Таблиця. Зведені техніко-економічні показники будівництва нової ДКС
Table. Summarized technical and economic indicators for the construction of the new BCS

Інвестиційний варіант
Показники
Додатковий видобуток: – газу, млн м3
– конденсату, тис. т
Капітальні вкладення, тис. грн
Експлуатаційні витрати, тис. грн
Собівартість: – газу, грн/тис. м3
– конденсату, грн/т
Чистий прибуток, тис. грн
Вільний грошовий потік, тис. грн
Чиста приведена вартість проекту
(NPV), тис. грн., за ставки дисконтування 12,5%
(розрахунковий період проекту 12 років)
Термін окупності додаткових капітальних вкладень, років
Рентабельність, %
Відрахування до бюджету, тис. грн
Внутрішня норма прибутковості (IRR) (розрахунковий
період проекту 12 років), %
Індекс прибутковості
заміну ГМК 10 ГКНА) [4] виконана економічна
оцінка варіантів будівництва нової ДКС, виходячи з додаткових показників видобутку вуглеводнів, капітальних, експлуатаційних витрат та грошових потоків.
Капітальні вкладення на будівництво нової ДКС оцінені на рівні 1420,2 млн грн, в тому
числі агрегатне обладнання – 1052,0 млн грн,
будівельно-монтажні роботи (30% від вартості
ГПА) та митні збори (5% від вартості ГПА у разі
завезення їх із-за кордону) – 368,2 млн грн.
Додаткові експлуатаційні витрати враховані за такими напрямами:
1) додаткові витрати на утримання й експлуатацію компресорних станцій визначені на
рівні 2,5% від вартості обладнання на рік та з
урахуванням того, що в складі додаткового
обладнання одночасно працюють дві машини
(одна знаходиться в резерві);
2) амортизаційні нарахування розраховані
прямолінійним методом за період (15 років) виходячи з суми капітальних вкладень (1420,2 млн грн),
і враховані в сумі 94,68 млн грн/рік;
3) платежі за користування надрами (станом на жовтень 2017 р.).

порівняно
з базовим

порівняно з
умовно-базовим

2201,5
4,474
281,690
1 420 200,0
4 495 300,8
2333,8
4760,9
4 100 839,0
3 816 799,0

7264,3
15,6085
719,69
1 420 200,0
11 744 141,3
1786,8
4259,7
16 479 290,1
16 195 250,1

1 255 747,4

7 794 563,2

6
91,2
5 877 400,8

2
140,3
20 249 165,2

30,3

117,3

1,9

6,5

In feasibility study for the 1st stage of the
ChBCS construction (as a substitute for GICC
10GKNA) [4] there is a feasibility study of the
new BCS construction options, based on the additional parameters of HC production, capital
and operational costs, and cash flows.
Capital investments for construction of the
new BCS are estimated as 1420.2 million UAH, including modular-type equipment − 1,052.0 million
UAH, construction and installation work (30% of
the GCU’s total cost) and customs duties (5% of the
GCUs’ cost in case of their import from abroad) –
368.2 million UAH.
Additional operating costs are considered in
the following areas:
1) additional costs for maintenance and
operation of BCSs are set at 2.5% of the cost of
equipment per year and taking into account that
two additional machines (one in the reserve)
work simultaneously;
2) depreciation expenses calculated on a
straight-line basis over a period of (15 years)
based on the amount of capital investments
(1420.2 million UAH) reach 94.68 million UAH
per year;
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Доходи від реалізації додаткових обсягів
видобутку вуглеводнів розраховані виходячи
з обсягів товарної продукції та поточних цін їх
реалізації.
Дисконтування грошових потоків майбутніх
періодів виконано виходячи з норми дисконту, що
дорівнює обліковій ставці НБУ – 12,5% на рік.
Додатково врахована економія витрат на
утримання й обслуговування МДКС Шебелинка-1
(виведення частини агрегатів у резерв).
Зведені техніко-економічні показники будівництва нової ДКС наведені в таблиці.
За результатами проведених розрахунків [6]
зроблено висновок про економічну доцільність
будівництва, яким передбачається введення в
експлуатацію проектної ЧДКС, яка компонуватиметься трьома газотурбінними агрегатами (два
робочі, один резервний) з одночасною (паралельною) роботою МДКС Шебелинка-1, що підтверджується максимальними значеннями дисконтованого грошового потоку порівняно з базовим
варіантом із терміном окупності додаткових капітальних вкладень протягом 6 років.
Висновки. Таким чином, на прикладі реконструкції I ступеня Червонодонецької ДКС ПАТ
«Укргазвидобування» наведено можливості ефективного використання виробничого потенціалу
підприємства. Запропонований та обґрунтований
варіант реконструкції Червонодонецької ДКС зі
встановленням нового сучасного газотурбінного
обладнання дасть змогу збільшити власний видобуток газу на 2 млрд м3 до 2030 р. і зменшити
експлуатаційні витрати, а також сприятиме підвищенню екологічності та енергоефективності
об’єкта.

3) hydrocarbons production royalty tax (by
October 2017).
Additional volumes of hydrocarbon production sales income is calculated on the basis of
volumes of commercial products and the current
prices of their sales.
Cash flows discounting for future periods is
executed on the basis of the discount rate, which
is equal to the discount rate of the NBU - 12.5%
per year.
Additionally, the maintenance cost savings
for the main-pipeline BCS Shebelynka-1 (reserving of several units) are taken into account.
The summarized technical and economic indicators for the construction of the new BCS are
shown in the table below.
Calculation results [6] show that implementation of the designed ChBCS, which will
be equipped with 3 GICCs (1 operating and 2
in reserve) with simultaneous operation of the
main-pipeline BCS Shebelynka-1 is feasible. That
is confirmed by the maximum values of discounted cash flow compared to the basic variant
with the capital investments payback period of
6 years.
Therefore, on the example of reconstruction of the 1st stage of ChBCS, PJSC “Ukrgaz
vydobuvannya” provides opportunities for effective implementation of the production potential
of the enterprise. The proposed and substantiated
variant of the Chervonodonetsk BCS reconstruction together with the installation of new modern
gas turbine equipment will raise own gas production by 2 billion m3 until 2030 and reduce operating costs, as well as increase the environmental
and energy efficiency of the facility.
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UA

Оскільки вихідними даними для управлінського аналізу та економічного прогнозування є впорядковані відомості бухгалтерського обліку, функціональність системи
обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт) певною мірою визначає функціональність інструментів аналізу і прогнозування на підприємстві.
Ключові слова: аналіз, видобування, витрати, калькуляція, облік, прогнозування,
собівартість.

RU

Поскольку исходными данными для управленческого анализа и экономического
прогнозирования являются упорядоченные данные бухгалтерского учета, функциональность системы учета и калькулирования себестоимости продукции (работ) в
некоторой степени определяет функциональность инструментов анализа и прогнозирования на предприятии.
Ключевые слова: анализ, добыча, расходы, калькуляция, учет, прогнозирование,
себестоимость.

EN

Since the source data for management analysis and economic forecasting are organized
and arranged accounting data, functioning of the accounting system and calculating of
production cost determine to some extent functiong of analisis tools and forecasting at
the enterprise.
Key words: analysis, booty, charges, calculation, account, prognostication, prime price.

УДК 658.011.12

У процесі виробничо-господарської діяльності великого і багатопрофільного виробничого комплексу, яким є ПАТ «Укргазвидобування»,
виникає потреба у запровадженні інструментів управлінського аналізу і прогнозування.
Вихідними даними для цього є в тому числі
первинна документація щодо доходів і витрат
структурних підрозділів, організована у вигляді, найбільш прийнятному для подальшого
опрацювання. Таку функцію виконує калькуляція, причому офіційні рекомендації щодо
структури калькуляції мають загальний характер [1]. Таким чином, функціональні можливості системи обробки й узагальнення первісної
документації підприємства можна назвати одним із визначальних факторів функціональності управлінського аналізу і прогнозування,
причому в сучасних умовах функціональність
калькулювання собівартості продукції є цілком
внутрішньогосподарським питанням – методики калькулювання собівартості продукції формалізуються в обліковій політиці компанії або
внутрішніх нормативних документах.

В умовах виробничої діяльності газовидобувних філій ПАТ «Укргазвидобування» калькулювання собівартості продукції характеризується низкою специфічних факторів.
Відмінності геологічних умов залягання
вуглеводнів приводять до виробництва продукції з різною собівартістю не тільки серед
газопромислових управлінь, але й на сусідніх
родовищах. Із часом відбувається природне погіршення характеристик продуктивних покладів, що приводить до зростання собівартості
видобутку вуглеводнів із причин, незалежних
від дій газовидобувних філій. Одночасно газовидобувні філії запроваджують заходи щодо
зменшення собівартості виробництва. З огляду на відмінності геологічних умов залягання
продуктивних покладів, складу продукції, технічного стану основних засобів тощо корисною для цілей аналізу є можливість виділення витрат окремого виробничого підрозділу
(родовища, групи родовищ тощо). Складання
окремих калькуляцій за родовищами здебільшого не принесе додаткової інформації для
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аналізу (все ж таки значна кількість родовищ
ПАТ «Укргазвидобування» розробляється за
однаковою технологією), але можливість виділення узагальнених показників за окремими
родовищами, безумовно, розширить можливості управлінського аналізу.
Під час розробки родовищ ПАТ «Укргаз
видобування» застосовується широкий спектр
технологій видобутку, підготовки і внутрішнього транспортування вуглеводнів. Відповідно,
простежується зв’язок між практично корисною структурою собівартості та технологіями,
що застосовуються в процесі видобутку вуглеводнів і експлуатації основних засобів виробничого призначення (сайклінг-процес, газліфтна
та механізована експлуатація, роботи на свердловинах, технологічне обладнання, компресори
тощо). Тобто структура собівартості має відображати витрати за комплексними статтями,
аналіз яких на підприємстві визнано важливим.
Таким чином, оптимальна структура калькуляції собівартості продукції за родовищами і, відповідно, за філіями може відрізнятися.
На етапах видобутку і попередньої підготовки продукції родовищ здебільшого відбувається обробка суміші вуглеводнів, відповідно,
операційні витрати таких етапів мають розподілятися за видами продукції.
Вагому частку собівартості видобутку вуглеводнів становлять витрати, які є одночасно прямими й умовно-постійними. Для цілей
аналізу і прогнозування практично корисною
є можливість виокремлення умовно-змінних,
умовно-постійних, прямих і непрямих витрат із
деталізацією, що визнається важливою для конкретного структурного підрозділу.
Виходячи з вищенаведеного, можна дійти
висновку, що для цілей управлінського аналізу
само собою значення собівартості продукції нафтогазовидобувних підрозділів є малоінформативним показником. Система калькулювання
собівартості повинна відрізняти місця виникнення витрат та види продукції, а структура собівартості – забезпечити можливість виділення
як окремих елементів витрат, так і комплексних
витрат, пов’язаних із застосуванням окремих
технологій видобутку і підготовки вуглеводнів,
у тому числі за переділами. А оскільки калькуляція – це результат обробки первинних документів, то зазначені вимоги стосуються насамперед системи обліку витрат структурних
підрозділів.
У структурі ПАТ «Укргазвидобування»
працюють філії, що виробляють продукцію, і
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філії, що виконують роботи. І якщо для видобувних і переробних підрозділів за калькуляційну одиницю може бути прийнята одиниця
продукції, то калькулювання собівартості галузевих робіт характеризується специфічними
особливостями.
У філіях, що виконують роботи (буріння і
ремонт свердловин, будівництво об’єктів інфраструктури тощо), трудомісткість виконання одного виду робіт на різних об’єктах може
вагомо відрізнятися, відповідно, собівартість
виконання окремого виду робіт не має практичного сенсу для подальшого аналізу – дійти
коректних висновків щодо оптимальності виконання робіт без урахування впливу об’єктивних чинників, від яких залежить їх трудота матеріаломісткість, неможливо, а окреме
врахування таких чинників знищує переваги
стандартизованого підходу до калькулювання
собівартості. Таким чином, одиницею калькулювання вартості робіт має бути показник,
незалежний від тривалості робіт, але такий,
що характеризує їх ефективність. Як один із
варіантів, це може бути доба виконання робіт окремою установкою або доба виконання
окремого виду робіт, але найоптимальнішим
варіантом є можливість у межах системи обліку витрат встановити оптимальну одиницю
калькулювання в кожному окремому випадку.
Таким чином, визначення об’єктивної
калькуляційної одиниці відіграє вирішальну
роль під час подальшого аналізу собівартості
робіт, а встановлення оптимальної структури
калькуляції дасть змогу об’єктивно визначити
причини динаміки показника із подальшим
розробленням оптимізаційних рекомендацій
за статтями. Відповідно, система обліку витрат
має забезпечити можливість калькулювання
будь-якої одиниці робіт, що може бути досягнуто тільки шляхом можливості групування
первісних документів за обраними ознаками.
Виробнича діяльність філій ПАТ «Укргаз
видобування» пов’язана зі здійсненням
значних обсягів щорічних капітальних інвестицій. Одним із факторів ефективності капітальних інвестицій є економічна доцільність,
а за наявності альтернативних варіантів інвестування обов’язково постає питання вибору,
одним із критеріїв якого також є економічні
показники.
Оцінка економічної доцільності варіантів
інвестування здійснюється з використанням
показника грошового потоку, одним зі складників якого є операційні витрати.

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
Для прогнозування грошового потоку від
розробки родовищ або запровадження капіталомістких заходів необхідно враховувати, що
собівартість видобутку вуглеводнів окремих
родовищ може відрізнятися через вищеперелічені фактори. Врахування таких факторів на
конкретному родовищі або у структурному
підрозділі може вплинути на висновки щодо
економічної доцільності буріння, проведення
вартісних ремонтів і операцій, встановлення
додаткового обладнання тощо. Але врахування
собівартості видобутку вуглеводнів конкретного родовища потребує відповідних відомостей
бухгалтерського обліку або можливості оперативної виборки відомостей відповідних первинних документів. І це є вагомим кроком у бік
підвищення об’єктивності прогнозних розрахунків порівняно з використанням відомостей,
усереднених за газопромисловим управлінням.
Останнім часом у проектах оптимізації видобутку вуглеводнів рекомендуються пропозиції щодо оновлення компресорного обладнання,
оптимізації системи підготовки і транспортування продукції, перепідключення свердловин
і родовищ до інших об’єктів підготовки та компримування. Визначення економічної доцільності зазначених заходів безпосередньо пов’язано із порівнянням доходів і витрат до та після
запровадження, відповідно, можливість оцінки
операційних витрат за технологічними етапами
видобутку, підготовки і транспортування продукції вагомо сприятиме підвищенню об’єктивності висновків щодо економічної доцільності
їх упровадження.
Таким чином, об’єктивність прогнозування
й оцінки економічних наслідків запровадження

варіантів капітальних інвестицій певною мірою
також залежить від функціональності системи
узагальнення первинної документації бухгалтерського обліку.
Висновки. Підсумовуючи вищенаведені
міркування, можна дійти висновку, що для реалізації сучасних методик аналізу і прогнозування економічних показників система узагальнення первинної документації бухгалтерського
обліку нафтогазовидобувних підприємств має
характеризуватися такими можливостями:
1) відрізняти витрати окремих виробничих
підрозділів та важливих для аналізу і прогнозування етапів технологічного процесу;
2) під час калькулювання собівартості робіт – забезпечити групування витрат за чинником, що найбільш об’єктивно характеризує
саме цей вид робіт;
3) для цілей прогнозування економічних
показників – забезпечити можливість виділення умовно-змінних, умовно-постійних, прямих
і непрямих операційних витрат на кожному
етапі технологічного процесу.
З огляду на геополітичні чинники та гостру
потребу вітчизняної економіки у збільшенні
власного видобутку природного газу необхідно постійно вишукувати додаткові ресурси для
проведення геологорозвідувальних робіт, розроблення нових технологій та придбання сучасного обладнання. Цими ресурсами можуть
бути не тільки зовнішні інвестиції, але і власний капітал, отриманий внаслідок оптимізації
витрат, за рахунок впровадження новітніх методів управління витратами і собівартістю видобутку природного газу та нафти.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Наказом Міністерства промислової політики
  України від 09 липня 2007 року № 373.
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Нормативні документи
ПАТ «Укргазвидобування» для поточного
та капітального ремонту cвердловин
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ознайомлює з розробленими УкрНДІгазом стандартами організації України
UA Стаття
(СОУ). Розроблені нормативні документи дають змогу виконувати на високому рівні
роботи з поточного та капітального ремонту свердловин. Використання СОУ філіями
Товариства дасть змогу досягти запланованих показників видобування вуглеводнів та
сприятиме зменшенню недіючого фонду свердловин.
Ключові слова: свердловина, недіючий фонд, наземне та підземне обладнання, поточний та капітальний ремонт, глушіння та освоєння свердловин з аномально низьким
пластовим тиском.

знакомит с разработанными УкрНИИгазом стандартами организации Украины
RU Статья
(СОУ). Разработанные нормативные документы позволяют выполнять на высоком уров-

не работы по текущему и капитальному ремонту скважин. Использование СОУ филиалами Компании позволит достигнуть запланированных показателей добычи углеводородов и будет способствовать уменьшению недействующего фонда скважин.
Ключевые слова: скважина, недействующий фонд, наземное и подземное оборудование,
текущий и капитальный ремонт, глушение и освоение скважин с аномально низким пластовым давлением.

article describes the corporate standards of Ukraine (SOU) developed by UkrNDIGas.
EN The
The developed regulations promote the high-quality production maintenance of wells and
wells workover. The implementation of SOU by the branches of the Company will help to
reach the planned production rates of hydrocarbons and reduce the idle well stock.
Key words: well, idle well stock, underground and surface equipment, production maintenance of wells and wells workover, killing and development of wells with abnormally low formation pressure.

Постановка проблеми в загальному
вигляді. Лідером серед компаній в Україні
за обсягом видо
бування природного газу є
ПАТ «Укргазвидобування». До складу компанії входять десять філій, три з яких, зокрема
ГПУ
«Шебелинкагазвидобування»,
ГПУ «Полтавагаз
видобування», ГПУ «Львів
газвидобування», забезпечують видобування
понад 70% газу в нашій країні. Український
науково-дослідний інститут природних газів
(у подальшому УкрНДІгаз), як одна із філій,
здійснює наукове і проектне забезпечення – від
підготовки ресурсної бази, пошуку, розвідки
родовищ, їх розробки, експлуатації свердловин,
видобутку, підготовки, переробки сировини
до транспортування природного газу промисловим та побутовим споживачам. Таким чином, інститут виконує різні науково-дослідні
та дослідно-конструкторські роботи для всіх
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філій ПАТ «Укргазвидобування». Однією з них
є розроблення власних нормативних документів ПАТ «Укргазвидобування» – стандартів організації України (СОУ). На основі розроблених
СОУ виконують різні види робіт.
Фахівці Компанії вважають стандартизацію важливою вимогою сучасності. Товариство
і його філії у виробничій діяльності використовують велику кількість нормативних документів як національного рівня, так і власних розроблень [1].
Головним напрямом сучасної стратегії науково-технічного розвитку Компанії є орієнтація на розроблення та впровадження нових
ефективних технологій та спеціального обладнання для забезпечення високої економічної ефективності, ресурсозбереження, надійності та екологічної безпеки функціонування
об’єктів [2].

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Більшість родовищ ПАТ «Укргазвидобування»
виснажені і перебувають на завершальній стадії
розробки. Таким чином, нафтові, газові та газоконденсатні родовища характеризуються низькими пластовими тисками, великим ступенем
обводненості, руйнуванням привибійної зони
пласта, накопиченням рідини на вибоях свердловин та іншими ускладненнями. Внаслідок
цього під час експлуатації свердловин ці ускладнення приводять до нестабільної їх роботи, а в
подальшому – і до зупинки з наступним переходом свердловин у недіючий фонд.
Вагомим резервом стабілізації та підвищення рівня видобутку вуглеводнів є зменшення
недіючого фонду свердловин [3]. Зростає важливість поточних і капітальних ремонтів свердловин, оскільки експлуатаційний фонд потребує ревізії насосно-компресорних труб. Тому
питання підвищення ефективності експлуатації
свердловин, що значною мірою залежить від організації ремонтних робіт, є актуальною проблемою і має як наукову, так і практичну цінність.
З метою забезпечення ефективної організації ремонтних робіт на родовищах ПАТ
«Укргазвидобування» у 2010 р. УкрНДІгазом
був розроблений стандарт організації України
СОУ 11.2-30019775-168:2010 «Свердловини на
нафту і газ. Поточний та капітальний ремонт
свердловин. Класифікатор робіт та порядок їх
проведення» [4], що містить класифікатор робіт
поточного і капітального ремонту та встановлює єдині вимоги щодо порядку їх організації
і виконання на свердловинах. Одним зі шляхів
вирішення завдань щодо забезпечення ефективної організації будь-яких робіт є вдосконалення
системи їх планування, обліку і моніторингу.
Найважливішим інструментом цієї системи є
класифікатор, який являє собою систематизований перелік найменованих об’єктів (у нашому випадку – видів ремонтних робіт), кожному
з яких відповідно надано персональний код.
Класифікація об’єктів здійснюється згідно з
правилами розподілу заданої сукупності об’єктів на класифікаційні види відповідно до встановлених ознак їх відмінності або схожості. У
класифікаторі ремонтних робіт, який є складовою частиною [4], визначено 19 видів робіт із
капітального ремонту свердловин і 8 видів робіт
із поточного ремонту свердловин.
Впровадження [4], дотримання його вимог і
рекомендацій сприяє ефективній і раціональній
організації ремонтних робіт у свердловинах та
підвищенню їх результативності [5].

Розглянемо нижче деякі з розроблених
СОУ, що стосуються видів поточного і капітального ремонту свердловин, які входять у наведений класифікатор.
У [6] розглянуто, що найбільш складні і
трудомісткі види ремонтних робіт – ловильні
роботи. У процесі експлуатації ловильного та
допоміжного інструменту має бути організований контроль його технічного стану.
Згідно з вимогами техніки безпеки та нормативно-технічної документації на підземне обладнання під час капітального ремонту
свердловин рекомендується здійснювати контроль за станом ловильного та допоміжного інструменту в такі терміни:
а) візуальний огляд – під час кожного спуско-підйому ловильного інструменту;
б) вимірювальний контроль геометричних
розмірів ловильного інструменту та його деталей – через кожні 10 спуско-підйомів ловильного інструменту; захоплюючих та ріжучих
елементів ловильного інструменту (плашок,
цанг, захоплюючих зубців павука тощо) – через кожні 3 спуско-підйоми ловильного інструменту;
в) дефектоскопію ловильного інструменту
під час капітального ремонту свердловин рекомендується проводити не рідше ніж через
400 год. роботи у свердловині.
На основі проведеного аналізу факторів,
які впливають на зношення, пошкодження ловильного інструменту, аналізу методів та видів
його контролю та для регламентації використання цього інструменту під час капітального
ремонту свердловин фахівці УкрНДІгазу розробили стандарт організації України СОУ 11.230019775-189:2011 «Свердловини на нафту та
газ. Ловильний та допоміжний інструмент для
капітального ремонту свердловин. Контроль
технічного стану» [6].
Застосування методів контролю технічного стану ловильного і допоміжного інструменту, викладених у [6], дасть змогу підтримувати наявне обладнання у філії «УГВ-Сервіс» у
працездатному стані та сприятиме зменшенню
виникнення аварій та ускладнень під час капітального ремонту свердловин [7].
У [8] розглянуто, що під час експлуатації
свердловин на всіх стадіях розробки родовищ
спостерігаються міжколонні тиски. Фахівці
інституту провели промислові дослідження і
роботи з ліквідації міжколонних газопроявів,
що дали змогу встановити основні причини їх
виникнення.
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Технологія проведення робіт із ліквідації міжколонних газопроявів передбачає закачування порції герметизуючого розчину певного об’єму в затрубний простір свердловини, витримку в часі та
підняття до устя для збільшення площі змащування внутрішньої поверхні експлуатаційної колони
і створення багатошарової герметизуючої плівки.
У лабораторних умовах проведено стендові
дослідження технології ліквідації міжколонних
перетоків по різьбових з’єднаннях та стиках колон
у газових свердловинах з використанням герметизуючого розчину на основі водного розчину КМЦ
із полімерним наповнювачем Ф-4, гумовою крихтою і затверджувачем.
Працівниками інституту розроблено стандарт організації України СОУ 11.2-30019775098:2006 «Свердловини на газ та нафту. Ліквідація
міжколонних перетоків» [8].
Слід відзначити, що, використовуючи цю
технологію на практиці, отримано позитивні результати на свердловинах родовищ ПАТ
«Укргазвидобування» [9].
З огляду на вищевикладене можна дійти висновку, що впровадження на свердловинах газових та газоконденсатних родовищ розроблених
УкрНДІгазом технологій обстеження і відновлення герметичності експлуатаційної колони з використанням запропонованого герметизуючого розчину [9, 10] дає змогу:
– ліквідовувати міжколонні та заколонні перетоки газу;
– скоротити час та витрати на проведення робіт із відновлення герметичності експлуатаційної
колони свердловини.
У [11] зазначено, що переважну кількість аварій та ускладнень під час експлуатації свердловин
становлять аварії з колонами НКТ. На них припадає основна частина витрат під час спорудження й
експлуатації свердловин. У зв’язку з цим необхідно досягти ефективного і раціонального використання НКТ.
З метою регламентації вищевказаних питань
[12] і підвищення ефективності робіт зі спорудження й експлуатації свердловин УкрНДІгазом
було розроблено нормативний документ СОУ
11.2-30019775-158:2009 «Порядок експлуатації,
зберігання, транспортування, відбракування і
списання НКТ»[11].
Згідно з [13] заміна фонтанної арматури (ФА)
або таких її елементів, як корінні засувки, є одним із
видів капітального ремонту свердловин і потребує
попереднього глушіння свердловини, яке в умовах
низьких пластових тисків, з великою ймовірністю, може привести до кольматації продуктивного
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пласта, втрати продуктивності свердловини, а іноді
і до неможливості отримання припливу пластового
флюїду. Для вирішення цього питання УкрНДІгазом
сумісно з САРС «Лікво» розроблено метод заміни
негерметичних корінних засувок ФА під час часткового глушіння свердловини, що викладені в СОУ
09.1-30019775-268:2016 «Свердловини на нафту і
газ. Порядок заміни негерметичних корінних засувок фонтанної арматури із частковим глушінням
свердловин» [13]. Ця технологія набула широкого
застосування та отримала позитивний результат
на практиці, оскільки не передбачає проведення
глушіння свердловини, що, у свою чергу, зменшує
тривалість робіт та, відповідно, значно прискорює
введення свердловин в експлуатацію[14].
Згідно з [15], усі свердловини мають бути обладнані колонною обв’язкою, яка забезпечує:
– обв’язування між собою двох і більше обсадних колон, утримування їх у підвішеному стані та
концентричне розташування на усті свердловини;
– ізоляцію й герметизацію міжколонних просторів і одночасно доступ до них для контролю
стану стовбурної частини свердловини та можливість за необхідності нагнітати герметизуючу рідину в міжколонний простір;
– відведення промивної рідини із затрубного
простору під час промивання свердловини і цементування обсадної колони;
– можливість монтажу противикидного обладнання у процесі спорудження і капітального
ремонту свердловин та фонтанної арматури для
освоєння, дослідження, глушіння й експлуатації
свердловин;
– можливість визначення герметичності
ущільнень і пакеруючих пристроїв.
Спеціалістами УкрНДІгазу розроблено СОУ
09.1-30019775-238:2014 «Порядок експлуатації,
зберігання, транспортування, відбракування й
списання колонних головок» [15]. У стандарті
розглянуто типи колонних обв’язок, їх конструкції, вимоги до експлуатації, а також до ремонту та
випробування.
Згідно з [16], після закінчення буріння газові,
нафтові, газоконденсатні і всі розвідувальні свердловини обладнують фонтанною арматурою, що
складається з трубної головки і фонтанної ялинки
та забезпечує:
– герметизацію трубного, затрубного та міжколонного просторів;
– керування, контроль і регулювання технологічного режиму експлуатації (роботи) свердловини (контроль тиску в трубному, затрубному та
міжколонних просторах і температури в бокових
відводах);
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– спрямування продукції свердловини маніфольдом у систему збору й підготовки вуглеводнів;
– глушіння свердловини;
– підвішування одного або двох рядів насосно-компресорних труб;
– спуск у свердловину обладнання, пристроїв і приладів;
– закачування у свердловину робочих сумішей і спеціальних речовин для впливу на пласт.
Фахівці УкрНДІгазу розробили СОУ 09.130019775-239:2014 «Порядок експлуатації, зберігання, транспортування, відбракування й
списання фонтанних арматур» [16]. У ньому
розглянуто типи, схеми фонтанних арматур і їх
конструкції, вимоги до експлуатації, ремонту і
до випробування.
Консервацію свердловин проводять як
у процесі їх спорудження, так і після закінчення спорудження та під час їх експлуатації.
УкрНДІгазом розроблений стандарт СОУ 09.130019775-248:2015 «Порядок обладнання устя та
стовбура свердловин при їх ліквідації і консервації» [17]. Цей стандарт установлює вимоги щодо
організації та дотримання технології виконання
робіт із обладнання стовбура та устя свердловин
під час їх ліквідації і консервації.
У [18] встановлені вимоги фонтанної безпеки з монтажу й експлуатації противикидного
обладнання під час капітального ремонту свердловин на нафтових, газових та газоконденсатних родовищах. Так, УкрНДІгазом розроблений
стандарт СОУ 09.1-30019775-056:2015 «Монтаж
і експлуатація противикидного обладнання під
час проведення капітального ремонту свердловин» [18]. Цей нормативний документ містить
типові технологічні i монтажні схеми обв’язки
устя свердловин противикидним обладнанням.
Страндарт СОУ 09.1-30019775-269:2016
«Свердловини на нафту і газ. Порядок консервації свердловин» [19] встановлює порядок організації і виконання робіт із консервації та розконсервації свердловин, а також щодо контролю за
свердловинами, які перебувають у консервації.
У СОУ 11.2-30019775-182:2011 «Свердловини
на нафту і газ. Визначення нормативу недіючого
фонду свердловин» [20]. УкрНДІгаз розробив
методику визначення прогнозних (на заданий
період) коефіцієнтів недіючого фонду свердловин, суть якої наведено нижче.
Аналіз стану експлуатаційного фонду свердловин Компанії свідчить, що кількість недіючих
свердловин залежить від багатьох об’єктивних
та суб’єктивних факторів, а саме:

– терміну експлутації свердловини, фактичного зношення глибинного обладнання, насосно-компресорних і обсадних труб;
– наявності у видобувній продукції свердловини корозійно-активних компонентів;
– глибини свердловини;
– зміни дебіту та пластових показників тиску і температури;
– інтенсивності обводнення свердловин
та утворення відкладень солей, гідратів, піску,
глини;
– динаміки загального фонду свердловин
(прийняття на баланс із буріння, прийому-передачі свердловин з інших управлінь у зв’язку з їх реорганізацією, ліквідації свердловин
тощо);
– потужності виробничих підрозділів із
кап
ремонту свердловин (чисельності бригад,
оснащеності їх обладнанням та інструментом,
застосування передових технологій тощо);
– дотримування (порушення) правил і режимів експлуатації родовищ свердловин, обладнання тощо.
Розроблена методика визначення нормативного коефіцієнту недіючого фонду свердловин є науково обґрунтованою та має практичну цінність [21].
СОУ 11.2-30019775-099:2006 «Свердловини
на нафту і газ. Капітальний ремонт. Технологія,
пристрої та інструменти» [22] поширюється на
технологію, пристрої та інструменти для проведення ловильних робіт у свердловинах під час
капітального ремонту свердловин.
Найбільш складними і трудомісткими видами робіт під час капітального ремонту свердловин є роботи з ліквідації аварій та ускладнень, а
саме:
– падіння або залишення у свердловині частин обладнання, інструментів та інших предметів, які частково або повністю перекривають
інтервал перфорації;
– прихоплення обладнання чи інструментів
у процесі дослідження, цементування, поглиблення, промивки тощо;
– зминання експлуатаційної колони і прихоплення нею НКТ.
Стандарт СОУ 11.2-30019775-118:2007 «Сверд
ловини на газ та нафту. Відновлення ліквідованих
свердловин, обладнання їх гирла та введення в
експлуатацію» [23] встановлює єдині технічні вимоги щодо відновлення ліквідованих свердловин
та введення їх в експлуатацію. Комплекс робіт із
відновлення ліквідованих свердловин включає такі
основні етапи:
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1. Підготовчі роботи на свердловині перед її
відновленням:
– визначення приповерхової загазованості;
– визначення міжколонного тиску;
– встановлення прохідності експлуатаційної
колони.
2. Обладнання устя відновлювальної свердловини колонною головкою.
3. Ліквідація цементних мостів.
4. Проведення геофізичних досліджень свердловин.
5. Розкриття продуктивного горизонту.
6. Освоєння свердловини з подальшим проведенням дослідження на продуктивність.
7. Забурювання бокового стовбура (у разі неможливості продовження проведення КРС із відновлення свердловини на основі рішення техніко-економічної доцільності забурювання другого
стовбура).
СОУ 11.2-30019778-154:2009 «Свердловини на
нафту та газ. Ремонтно-ізоляційні роботи у свердловинах. Технологічні вимоги» [24] встановлює
основні вимоги до технології ремонтно-ізоляційних робіт у газових, газоконденсатних і нафтових
свердловинах із метою відновлення герметичності
експлуатаційної колони та усунення міжколонних
тисків.
Формулювання мети статті. Метою статті є
висвітлення важливого значення використання
нормативних документів, що розробили фахівці
УкрНДІгазу, для виконання поточних та капітальних ремонтів на свердловинах.
Висвітлення основного матеріалу. З кожним
роком на родовищах ПАТ «Укргазвидобування»,
що перебувають у завершальній стадії їх розробки,
виникає чимало проблемних питань, пов’язаних із
технічним станом свердловин і не тільки. Тому для
підтримки проектних обсягів видобутку вуглеводнів і відновлення технічного стану свердловин на
таких родовищах доводиться часто виконувати капітальні ремонти, перед початком яких, відповідно
до вимог НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки
в нафтогазодобувній промисловості України»,
свердловина повинна бути заглушена. Переважно
глушіння свердловин супроводжується кольматацією продуктивних горизонтів, а в умовах
аномально низьких пластових тисків особливо
вимагає застосування оптимальних технологій і
ретельного підбору рідин глушіння, оскільки за
нестачі пластової енергії очищення пласта вимагає
тривалого часу. Часто свердловини на родовищах
із аномально низьким пластовим тиском (АНПТ)
після глушіння втрачають свою продуктивність, а
інколи їх неможливо освоїти взагалі.
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У зв’язку з цим цю проблему необхідно розглядати комплексно, зокрема, і технологію глушіння та освоєння свердловин. Для вирішення
цієї проблеми фахівці інституту розробили СОУ
09.1-30019775-284:2017 «Заходи із запобігання
ускладнень під час капітального ремонту свердловин на газових і газоконденсатних родовищах з
аномально низьким пластовим тиском» [25].
Так, особливістю технології глушіння свердловини з низьким пластовим тиском на статичний
рівень є необхідність передбачати:
– використання рідин, які б забезпечували
збереження проникності продуктивних пластів та
відновлення дебітів свердловин;
– заповнення інтервалу перфорації продуктивного горизонту блокуючою рідиною;
– забезпечення безпечної репресії на пласт,
яка утворюється гідростатичним тиском стовпа
рідини, що складається зі стовпа підібраної блокуючої рідини в інтервалі перфорації та стовпа робочої рідини вище інтервалу перфорації.
Під час глушіння, капітального ремонту й
освоєння свердловин з АНПТ залежно від мети
використання розрізняють робочу рідину, блокуючу рідину, розчини для створення пінного
бар’єру, розчини для створення ізолюючого екрану, піноутворюючі розчини тощо.
Блокуюча рідина повинна забезпечити перекриття розкритого інтервалу продуктивного пласта найчастіше від вибою до пакерного пристрою, але не більше ніж на 100 м вище
верхніх отворів перфорації. Пласт вважається
заблокованим, якщо після глушіння свердловини і в процесі ремонтних робіт не відбувається
проникнення рідини глушіння чи її фільтрату в
пласт, а також відсутній приплив вуглеводнів із
пласта. Блокуючу рідину застосовують як на водній основі, так і на вуглеводневій. Свердловину
з АНПТ після проведення капітального ремонту освоюють, використовуючи піногенератор.
Перед початком робіт необхідно скласти план
робіт та отримати дозвіл від представника САРС
«ЛІКВО» на виклик припливу флюїду. Освоєння
виконують шляхом подачі азоту з азотної установки або газу зі шлейфу та піною з піногенератора до повного очищення свердловини від рідини глушіння та піни.
З практичного досвіду відомо, що освоєння
свердловин необхідно проводити за оптимальним методом. Для ефективного проведення робіт
із освоєння свердловин можуть використовувати
різний склад хімічних реагентів, пристрої різної
конструкції та принципу дії, струминний насос, рідино-газовий ежектор тощо [26].

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
Під час виконання дослідно-конструкторської роботи фахівці УкрНДІгазу розробили пристрій для освоєння свердловин піною, (патент
України на корисну модель № 104950). Пристрій
був використаний під час освоєння свердловин
126, 428, 421, 178 Шебелинського ГКP, у яких недостатньо пластової енергії для винесення рідини
із вибою на поверхню. Використовуючи цей пристрій, на практиці вдалося якісно провести освоєння за допомогою піни та скоротити тривалість
проведення робіт [27].
Висновки.
1. Завдяки розробленню та введенню в дію
[4], [6], [8], [11], [13], [15-20], [22-25] на практиці
вдалося отримати позитивні результати, а також

підвищити техніко-економічні показники структурних підрозділів ПАТ «Укргазвидобування».
2. Для успішного проведення робіт із поточного та капітального ремонту свердловин необхідно чітко дотримуватися технології згідно зі
стандартами, що дасть змогу зменшити тривалість
ремонтів та підвищити їх ефективність, а також
відновити видобувні можливості, які були до проведення певного заходу.
3. У подальшому розроблення нових стандартів будуть спрямовані на вдосконалення наявної
техніки та технології виконання капітального та
поточного ремонтів, що дасть змогу мінімізувати
зменшення видобування вуглеводнів під час виконання різних видів робіт.
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Оцінка витискувальної здатності
неньютонівських рідин
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гідравлічні особливості заміщення неньютонівських рідин у концентричUA Розглядаються
ному кільцевому просторі. Для оцінки ефективності витиснювальної здатності рідин

використано диференціальні та інтегральні критерії. На основі результатів числових
експериментів показано вплив реологічних властивостей рідини Шульмана – Кессона
на показники витиснення рідин.
Ключові слова: концентричний кільцевий простір, критерії ефективності, реологічні
властивості, рідина Шульмана – Кессона.

гидравлические особенности замещения неньютоновских жидкостей в
RU Рассмотрены
концентрическом кольцевом пространстве. Для оценки эффективности вытесняющей

способности жидкостей использованы дифференциальные и интегральные критерии.
На основе результатов численных экспериментов показано влияние реологических
свойств жидкости Шульмана – Кессона на показатели вытеснения жидкостей.
Ключевые слова: концентрическое кольцевое пространство, критерии эффективности, реологические свойства, жидкость Шульмана – Кессона.

features of the displacement of non-Newtonian fluids in a concentric annular space
EN Hydraulic
are considered. Differential and integral criteria are used to evaluate the efficiency of the dis-

placement capacity of liquids. Based on the results of numerical experiments, the influence of
the rheological properties of the Schulman – Casson liquid on the displacement of liquids is
shown.
Key words: concentric annular space, efficiency criteria, rheological properties, Schulman – Casson liquid.

Забезпечення герметичності заколонного
простору під час цементування обсадних колон досягається заміщенням бурового розчину тампонажним, повнота якого визначається
якістю стовбура свердловини, складом і властивостями тампонажних систем, оснащенням
обсадної колони, параметрами технологічних
операцій [1–7]. У цьому переліку важливим є
обґрунтування реологічних властивостей тампонажних систем з метою повнішого витиснення бурового розчину в процесі цементування
свердловини.
Гідродинамічні особливості витиснення
рідин у кільцевому просторі вивчалися теоретично з використанням моделей різнокольорових рідин [1; 2; 4–7], а також експериментально
у стендових і промислових умовах [1; 2]. У теоретичному плані досить повно вивчено особливості витиснення в’язких і в’язкопластичних рідин у концентричних кільцевих трубах [1; 2; 4].
Витиснення рідин Гершеля – Балклі у концентричних та ексцентричних кільцевих просторах досліджено в [5–7].
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Ефективність витиснювальної здатності рідини може бути оцінена за допомогою таких показників, як [1; 2; 4: 5]:
– диференціальний для профілю швидкостей
потоку
kv ( l ,t ) =

vc ( l ,t )

v0 ( l ,t )

;

(1)

– диференціальний для концентрації рідини

0 , t < tl ;
 2
2
2
2
kc ( l ,t ) = d 2 − d1 ( D − d ) , t =tl ;
(2)

2
2
 D2 − d 2 , t > t ;
 d t
− d1 tl
) l
 (
 2 l

(

)

( ( )) ( ( ))

– інтегральний для об’єму V кільцевого про0
стору в момент часу t досягнення витиснюваль0
ною рідиною заданої глибини L0
1 t0
(3)
k0 =
∫ Q ( t ) dt ;
V0 0 0
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– інтегральний для кінцевого об’єму V виk
тиснювальної рідини в кільцевому просторі
kk = 1 −

1 tk
∫ Q ( t ) dt ;
V0 t0 v

(4)

– інтегральний для об’єму ∆V рідини в кіль12
цевому просторі, обмеженого глибинами L1 > L0 і
L2 < Lk

0 , t ≤ t ;
2


(5)
k ∆V ( t=
) V10 L2 ,t ∆V12 , t 2 <t ≤ t1;

		
V10 L2 ,t − V10 L1 ,t  ∆V12 , t > t1 ,

( )
( )

a

б

в
Рис. 1.  Залежність показника kk від реологічних

властивостей рідини Шульмана – Кессона (d=146 мм,
Q0= 0,025 м3/с):
а ) τ0-η, n=3; б) η-n, τ0=4 Па; в) τ0-n, η=0,01 Па∙с

( )

де v ( l ,t ) , v ( l ,t ) – середньооб’ємна і максиc
0
мальна швидкості потоку у перерізі l ∈  L0 ,Lk 
кільцевого простору свердловини в момент часу
t ; t – час досягнення витиснювальною рідиною
l
перерізу l ; d , d – внутрішній і зовнішній діа1
2
метри ядра потоку витиснювальної рідини у перерізі l ; d , D – внутрішній і зовнішній діаметри
кільцевого простору у перерізі l ; Q0 ( t ) – об’ємна
витрата рідини у кільцевому просторі свердловини; Q ( t ) – об’ємна витрата витиснювальної ріv
дини у перерізі L ; t – час закінчення нагнітання
0 k
об’єму Vk ≥ V0 витиснювальної рідини; t1 , t2 – час
досягнення витиснювальною рідиною відповідно
глибин L і L ( L > L ); V ( L,t ) – об’єм ви1
2
2
1
10
тиснювальної рідини через переріз L у момент
часу t .
Показники (1)–(5) визначаються залежно від
параметрів технології цементування, реологічних
моделей і властивостей рідин, режимів їх течії, геометричних характеристик кільцевого простору свердловини та інших факторів. Ці показники оцінюють за
допомогою гідродинамічних моделей витиснення рідин у концентричному або ексцентричному кільцевому просторі свердловини [1; 2; 4–7] і використовують у задачах прийняття ефективних технологічних
рішень під час цементування свердловин [8].
Нижче на прикладі моделей ламінарної течії
різнокольорових рідин розглядається вплив реологічних властивостей рідини Шульмана – Кессона
n
γ ( τ ) = ( τ1 n − τ10 n ) η
на деякі показники її витиснення у концентричному
кільцевому просторі, де γ ( τ ) – градієнт швидкості
зсуву як функція напруження τ зсуву, τ0 – динамічне напруження зсуву, n – показник нелінійності, η
– нелінійна в’язкість. Показники витиснення рідин
оцінено за допомогою наведеної у [5] системи рівнянь (4) у поєднанні з (5)–(7) та алгоритмами.
Аналогічно [5] для оцінки впливу реологічних властивостей рідини Шульмана – Кессона
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дослід

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

Q0 , м 3/с

1
5
9
13
17
1
5
9
13
17
1
5
9
13
17
1
5
9
13
17
1
5
9
13
17

τ0 , Па

0,015
0,020
0,025
0,015
0,010
0,025
0,020
0,020
0,015
0,005
0,020
0,025
0,025
0,010
0,005
0,025
0,015
0,010
0,010
0,005
0,020
0,015
0,010
0,005
0,005

η , Па·с

Фактори

4,0
2,6
3,3
1,9
2,6
4,0
3,3
1,2
4,0
2,6
4,0
3,3
1,2
3,3
1,2
1,9
1,2
4,0
2,6
1,9
1,9
1,2
3,3
1,9
2,6

n
0,235
0,235
0,235
0,235
0,235
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,705
0,705
0,705
0,705
0,705
0,940
0,940
0,940
0,940
0,940
1,175
1,175
1,175
1,175
1,175

vc , м/с
0,304
0,285
0,288
0,264
0,268
0,625
0,594
0,531
0,582
0,536
0,941
0,906
0,823
0,859
0,750
1,277
1,122
1,183
1,130
1,056
1,597
1,423
1,468
1,343
1,379
8,01
6,77
6,93
4,73
5,16
8,49
7,57
5,02
7,13
5,16
8,55
7,91
6,00
6,81
2,88
8,98
6,58
7,46
6,55
4,76
8,98
6,93
7,36
5,29
5,94

v0 , м/с ∆Vk , м3

d = 146

0,773
0,824
0,816
0,891
0,877
0,752
0,792
0,885
0,808
0,877
0,749
0,778
0,856
0,821
0,940
0,736
0,838
0,795
0,832
0,890
0,736
0,826
0,800
0,875
0,853

kv
0,849
0,873
0,870
0,911
0,903
0,840
0,858
0,906
0,866
0,903
0,839
0,851
0,887
0,872
0,946
0,831
0,876
0,860
0,877
0,911
0,831
0,870
0,862
0,901
0,888

kk
0,316
0,316
0,316
0,316
0,316
0,631
0,631
0,631
0,631
0,631
0,947
0,947
0,947
0,947
0,947
1,262
1,262
1,262
1,262
1,262
1,578
1,578
1,578
1,578
1,578

vc , м/с

Таблиця 1. План і результати числового експерименту для оцінки витиснювальної здатності рідини Шульмана – Кессона

0,488
0,391
0,393
0,362
0,367
0,849
0,810
0,737
0,793
0,733
1,278
1,237
1,149
1,173
1,027
1,752
1,569
1,610
1,550
1,450
2,191
1,992
2,005
1,848
1,888
6,14
5,39
5,43
4,03
4,22
6,46
5,88
4,47
5,52
4,22
6,51
6,11
5,21
5,35
2,70
6,92
5,61
5,76
5,24
4,04
6,92
5,84
5,73
4,45
4,80

v0 , м/с ∆Vk , м3

d = 168

0,762
0,807
0,803
0,871
0,861
0,743
0,779
0,856
0,796
0,861
0,741
0,765
0,824
0,807
0,922
0,720
0,804
0,784
0,814
0,871
0,720
0,792
0,787
0,854
0,835

kv

0,845
0,864
0,863
0,898
0,893
0,837
0,852
0,887
0,861
0,893
0,836
0,846
0,869
0,865
0,932
0,825
0,858
0,855
0,868
0,898
0,825
0,852
0,855
0,888
0,879

kk
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T ≤ uε 2 ,

б
Рис. 2.  Профілі швидкостей v(r) потоку в кільцевому
просторі з d=168 мм для дослідів 15 (а) і 16 (б)

та її витрати використано результати числових
експериментів показників (1) і (4) за латинським
планом. Розрахунки виконано для постійної витрати Q0 рідини під час нагнітання тампонажної суспензії при Lk =2550 м, L0 =0 м, D =220 мм,
d=146 мм і d=168 мм. Об’єми кільцевого простору 53,18 м3 (d=146 мм) і 39,62 м3
(d=168 мм). Фактори змінювалися на 5 рівнях:
Q0 ={0,005; 0,0010; 0,0015; 0,0020; 0,0025} м3/с,
τ0 = {1,5,9,13,17} Па,
η ={0,005; 0,0010; 0,0015; 0,0020; 0,0025} Па∙с,
n = {1,2; 1,9; 2,6; 3,3; 4,0}.
Для прийнятих умов течії показник kv ( l ,t )
постійний і рівний інтегральному показнику k .
0
У табл. 1 наведено значення змінних факторів,
швидкостей потоку v і v , об’єму
0
c
tk
∆Vk =
∫ Q ( t ) dt вимитої тампонажної
t0 v
суспензії через переріз L кільцевого простору,
0
показників kv та k при V = V .
k
k
0
У табл. 2 наведено деякі результати кореляційного аналізу показників k і k витиснювальv
k
ної здатності тампонажної суспензії: емпіричні
оцінки коефіцієнтів кореляції r та критеріїв T
для перевірки відповідних статистичних гіпотез H : ρ =0 ( ρ – істинні значення коефіцієнтів
0
кореляції). Область прийняття гіпотези H 0 визначається умовою

Таблиця 2. Результати кореляційного аналізу
показників витиснювальної здатності рідини
Шульмана – Кессона

Фактори

а

де uε 2 – квантиль стандартизованого нормального розподілу (для довірчої ймовірності
ε =0,05 квантиль u0 ,025 = 1,96).
Зазначимо, що показники kv і k стаk
тистично значуще залежать від реологічних
властивостей рідини Шульмана – Кессона (ці
результати в табл. 2 виділено). Інші величини
(об’ємна витрата Q або середня швидкість vc ,
швидкість ядра потоку v ) статистично не0
значуще впливають на показники витиснення.
Відзначимо дещо вищі значення оцінок коефіцієнтів кореляцій для вужчих кільцевих просторів. Характерний сильний кореляційний
зв’язок між kv і kk , який для прийнятої розрахункової моделі визначає близьку до лінійної
залежність між цими показниками витиснення. Слід підкреслити, що одержані результати
узгоджуються із такими для рідини Гершеля –
Балклі [5].
Для обробки результатів числових експериментів (див. табл. 1) використано регресійні моделі
K ( Q, τ0 ,k ,n ) у вигляді поліномів другого порядку

d = 146

r

d = 168

T

r

T

kv
Q

-0,109

-0,554

-0,155

-0,794

τ0

0,828

13,187

0,862

16,764

η

-0,605

-4,772

-0,637

-5,365

n

-0,564

-4,142

-0,475

-3,065

v0

-0,244

-1,295

-0,289

-1,580

kk
Q

-0,127

-0,646

-0,174

-0,898

τ0

0,829

13,234

0,861

16,702

η

-0,613

-4,906

-0,647

-5,557

n

-0,539

-3,799

-0,431

-2,644

v0

-0,258

-1,384

-0,305

-1,684

kv

0,994

386,966

0,992

319,792
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Таблиця 3. Параметри рівнянь регресії (6) для показників ефективності витисняючої здатності
рідини Шульмана – Кессона

Базисні
функції bi

Параметри
моделі (6)

1

b ( Q, τ0 ,k ,n )

d = 146

d = 168

kv

kk

kv

kk

B j1

0,961

0,963

0,951

0,904

Bj2

-7,675

-4,542

-8,621

-1,969

τ0
η

B j3

0,011

5,744∙10-3

0,010

7,591∙10-3

Bj4

-2,008

-2,396

-4,137

-2,245

n

B j5

-0,064

-0,037

-0,055

-0,014

Qτ0

Bj6

0,382

0,193

0,384

–

Qη

Bj7

–

–

–

–

Qn

B j8

1,151

0,847

1,484

0,333

τ0 η

B j 9 ⋅103

–

–

–

–

τ0 n

B j10

-2,265∙10-4

-2,251∙10-4

-1,188∙10-4

-1,194∙10-3

ηn

B j11

–

–

–

0,484

Qτ0 η

B j12

–

–

–

–

Qτ0 n

B j13

-0,129

-0,079

-0,145

–

τ0 ηn

B j14

–

–

–

–

Q τ 0 ηn

B j15

–

–

–

0,170

B j16

65,208

38,294

75,187

–

τ02

B j17 ⋅103

-3,522∙10-4

-1,564∙10-4

-3,2∙10-4

-1,23∙10-4

η2

B j18

–

36,961

59,109

–

n2

B j19

6,813∙10-3

4.122∙10-3

5,587∙10-3

–

0,385

0,105

0,278

0,125

n τ0 ,k ,n )
b ( Q,
2

Дисперсія адекватності Saj2 ⋅ 104

з лінійної частини поліному із включенням
комбінацій добутків двох, трьох і чотирьох виде K = ( kv , kk )T – вектор показників ефективхідних факторів, а також їх квадратів, він вклюності витиснення; b ( Q, τ0 ,k ,n ) – вектор базисчає 188 моделей.
них функцій поліноміальної моделі. Оцінки
У табл. 3 наведено оцінки параметрів поліпараметрів B̂ j в (6) та регресійної моделі εˆ j для
номів (6) за процедурою (7), а також дисперсій
показників k і k побудовано у класі Ε різних
адекватності. Їх одиниці вимірювань відповідаv
k
поєднань базисних функцій із умови мінімуму
ють прийнятим одиницям вимірювань змінних
дисперсій адекватності [5]:
факторів у табл. 1.
На рис. 1 для фіксованих значень об’єм
2
1 n

Q0 = idem показано залежності лі∈ Ε,
min  Sε2 j
, ε j витрати
∑  B j b(Qi ,τ 0i , ki , ni ) − K ji   ⇒ Bˆ j , εˆ j ної
n − rε j i =1
ній рівня kk = idem від різних поєднань двох


n
2

показників реологічних властивостей рідини
(7)
∑  B j b(Qi ,τ 0i , ki , ni ) − K ji   ⇒ Bˆ j , εˆ j , ε j ∈ Ε,
Шульмана – Кессона. Ці залежності подібні до
i =1

де rεj – кількість оцінюваних параметрів у модетаких для диференціального показника k ефекv
лях (6); Qi , τ 0i , k i , n i – дані плану експерименту
тивності. Зони з вищими показниками ефектив(див. табл. 1); K ji – результати розрахунку параності приурочені до граничних значень у факметрів k і k (див. табл. 1). Клас Ε сформовано
торному просторі реологічних властивостей.

K = BT b(Q,τ 0 , k , n),

(6)

{

{

vi
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Інформативними є залежності диференціального
для концентрації та інтегрального k ( t ) для обмеженого об’єму по∆V
казників витиснення рідини. За їх допомогою
оцінюють ефективність заміщення рідини в
кільцевому просторі у заданих умовах. На рис. 3
для умов числового експерименту показано
залежності
і k ∆V ( t ) , які ілюструють динаміку їх зміни при 0 ≤ t ≤ tk =
7923 с, відповідно, для l = 1500 м та L = 1500 м і L2 = 2000 м.
1
Відзначимо, що для часу tk закінчення нагнітання об’єму тампонажної суспензії ці показники
приймають такі значення:
0,930,

а

( )

0,967 та k
t = 0,949.
∆V k

б
Рис. 3.  Залежності показників витиснення
від часу (дослід 4)

і

Зазначимо, що в області планування числового експерименту об’єм ∆Vk змінювався в
межах 2,88–8,98 м3 або (0,05–0,17) V для кіль0
цевого простору з 146-мм обсадною колоною
труб і 2,70–6,92 м3 або (0,07–0,17) V з 168-мм
0
колоною труб. Граничні значення об’ємів V
0
відповідають одним і тим самим поєднанням
змінних факторів для цих кільцевих просторів
(див. табл. 1, виділені досліди 15, 16 і 21). На рис.
2, враховуючи симетрію потоку, показано частини профілів швидкостей v ( r ) течії рідини
Шульмана – Кессона у кільцевому просторі з
168-мм обсадною колоною ( d 2 ≤ r ≤ D 2 – поточний радіус), які відповідають цим дослідам
із відповідними змінними факторами (див.
табл. 1) та ілюструють повноту витиснення.

Таким чином, результати раніше виконаних [5] і наведених вище досліджень вказують
на значний вплив реологічних властивостей
неньютонівських рідин із різними моделями
(Гершеля – Балклі, Шульмана – Кессона та ін.)
на їхню витиснювальну здатність. Це має важливе значення для обґрунтування ефективних
технологічних рішень у цементуванні свердловин (у тому числі з використанням гідравлічних
програм [8]).
Висновки. Узагальнено показники оцінювання витиснення рідин, які різнобічно характеризують гідравлічні особливості їх заміщення у кільцевому просторі та можуть бути
використані у задачах прийняття технологічних
рішень. Вивчено в заданому факторному просторі вплив реологічних властивостей рідини
Шульмана – Кессона на показники заміщення
kv і kk у концентричному кільцевому просторі.
Побудовано оцінки об’ємів вимитої тампонажної суспензії через верхній переріз кільцевого
простору та обґрунтовано напрями регулювання реологічних властивостей для підвищення
повноти витиснення рідин.
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Теоретичний метод дослідження поздовжніх
коливань бурильної колони під час буріння
нафтових і газових свердловин
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вплив поздовжніх коливань на стан бурильної колони під час буріння нафтоUA Розглянуто
вих і газових свердловин. Запропоновано проводити розв’язання математичної моделі
бурильної колони методом імпедансів. Показано, що використання запропонованої конструкції коригуючого пристрою як підсилювача осьового навантаження дає можливість
використати частину крутного моменту приводу для збільшення осьового навантаження на долото.
Ключові слова: бурильна колона, подовжні коливання, метод імпедансів,
коректуючий пристрій.

влияние продольных колебаний на состояние бурильной колонны при буRU Рассмотрено
рении нефтяных и газовых скважин. Предложено находить решение математической

модели бурильной колонны методом импедансов. Показано, что использование предложенной конструкции корректирующего устройства как усилителя осевой нагрузки дает
возможность использовать часть крутящего момента привода для увеличения осевой
нагрузки на долото.
Ключевые слова: бурильная колонна, продольные колебания, метод импедансов,
корректирующее устройство.

influence of longitudinal vibrations on the state of the drill string for drilling oil and
EN The
gas wells is examined. It is proposed to find the solution of the mathematical model of the

drillstring impedance method. It is shown that the use of the proposed equalizer structure,
as the axial load of the amplifier, makes it possible to use part of the twisting moment of the
actuator to increase the axial load on the bit.
Keywords: drill string, longitudinal oscillations, impedance method, correction device.

Теоретичні методи дослідження коливань бурильної колони та її елементів під час
роторного буріння і буріння вибійними двигунами ґрунтуються на аналізі та розв’язанні
диференційних рівнянь, які описують їх математичну модель [1, 2]. На рис. 1 наведена розрахункова схема для дослідження поздовжніх
коливань бурильної колони під час роторного
буріння з коригуючим елементом, встановленим над долотом.
Згідно з рис. 1, виділені блоки характеризуються такими параметрами: 1 – талева система –
її жорсткість і жорсткість вишки, маса крюка і
вертлюга; 2 – бурильні труби; 3 – обважнені бурильні труби; 4 – коригуючий пристрій (гвинтовий підсилювач із пружним елементом або
пружний амортизатор будемо розглядати у подальшому окремо); 5 – наддолотний перевідник
із долотом.
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Комплекти бурильних і обважнених труб у
подальшому розглядаються як розподілені системи [3].
Перевірка застосування можливостей імпедансного методу для отримання математичної моделі бурильної колони була проведена за
результатами, отриманими методом диференціальних рівнянь [1, 4, 5]. Ідентичність отриманих результатів дала змогу дійти висновку про
правильність розроблених алгоритмів імпедансного методу розв’язання математичної моделі
бурильної колони.
У подальшому будемо розглядати розповсюдження плоскої хвилі [6] з урахуванням її
суперпозиції. Приймається кінетичне збурення
(ґрунтове) від вибою під час буріння тришарошковим долотом. Для подальших досліджень
візьмемо конкретні дані компоновки бурильної колони БТ – 2000 м; ОБТ – 250 м. Для труб
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Рис. 1. Розрахункова схема бурильної колони для дослідженя поздовжніх коливань імпедансним методом:
1 – талева система; 2 – бурильні труби (БТ); 3 – обважнені бурильні труби (ОБТ); 4 – коригуючий пристрій;
5 – наддолотний перевідник із долотом

коефіцієнт демпфування прийнятий усереднено
на основі робіт [2, 4, 7]. Амплітуда поздовжніх
коливань долота прийнята НД = 0,16·10–2 м.
Кінцевим навантаженням, яке визначає
верхні граничні умови розповсюдження хвилі
збурення від долота, є талева система з жорсткістю і масою рухомого грузу . Вочевидь реактивне навантаження
,
(1)
де
– імпеданс талевої системи;
;
– циклічна частота збурення.
Як наслідок, хвиля, досягнувши верху бурильної колони або перерізу колони, де встановлений відбивач, відіб’ється у протилежному
напрямку. Необхідно відзначити, що часткове
відбиття хвилі проходить на стиках ОБТ і БТ,
що зумовлено зміною діаметрів бурильних труб.
Використовуючи метод кінцевих навантажень [1], визначимо імпеданс верхнього комплекту (а) бурильних труб (рис. 1). Для секції
опір є кінцевим навантаженям. Звідки

Аналогічно (3) запишеться постійна розповсюдження хвиль
(4)
.
Кут зсуву фаз на навантаженні визначається за співвідношенням між
та :
(5)
.
Підстановка значень (3), (4) і (5) у (2) дає
можливість розрахунку
, значення якого
буде комплексним.
Враховуючи, що
є комплексне навантаження для наступного комплекту бурильних
труб, визначаємо його імпеданс. Так продовжуємо «нарощування» моделі до отримання .
Як правило, маса ведучої і веденої частин
коригуючого пристрою є досить малою і може
бути віднесена до сполучених частин компоновки.
Враховуючи послідовне включення коригуючого пристрою (амортизатор, гвинтовий підсилювач), імпеданс
дорівнює
,

,
(2)
де
– імпеданс входу верхньої секції бурильних
труб;
– активний складник імпедансу;
–
реактивний складник імпедансу;
– хвилевий
опір секції труб;
– постійна розповсюдження
хвилі;
– довжина секції ;
– фазовий кут
(кут зсуву фаз), який враховує розузгодження на
кінцевому навантажені .
Хвилевий опір секції труб визначається через механічну характеристику труб:
,

(3)

де
– опір коливному переміщенню на одиницю довжини труби;
– маса одиниці довжини труби;
– жорсткість одиниці довжини
труби.

де

(6)

– імпеданс коригуючого пристрою,
.

Повторно представляємо
кінцевим навантаженням для 5-ї ділянки і визначаємо
як імпеданс усієї бурильної колони
.
де – активний складник імпедансу, а – реактивний складник імпедансу.
Використавши значення НД (амплітуда
коливання долота), визначимо амплітуду динамічної сили на долоті:
,
(7)
де
– модуль імпедансу бурильної колони.
З урахуванням відбиття на стиках елементів бурильної колони визначимо встановлене
значення сили і віброшвидкості залежно від
віддалі у розподілених елементах [6]:
№3| 2018 |

| 27

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
для нижнього елемента визначається
рівністю
для наступного розподіленого
елемента.
Наприклад, на амортизаторі 4 (дивись рис.
1) отримаємо, що
,

(10)

де

– амплітуда сили на верхньому кінці 5;
– амплітуда сили на нижньому кінці 3.
Використавши розраховані значення імпедансу, визначимо амплітуду віброшвидкості на
початку 3:
.

Рис. 2. Гвинтовий коригуючий пристрій (комбінований):

а – включення в компоновку низу колони як амортиза
тора; б – включення у компоновку низу колони як гвин
тового підсилювача; 1 – бурильна колона; 2 – перевід
ник; 3 – сальник; 4 – шайба регулювальна; 5 – підшипник
упорний; 6 – поршень; 7 – наповнювач; 8 – оболонка; 9 –
ствол; 10 – шайба; 11 – корпус; 12 – сальник; 13 – гайка;
14 – сальникова гайка; 15 – гвинт; 16 – перевідник; 17 –
калібратор лопатевий спіральний (КЛС); 18 – долото

,
,
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У подальшому для кожного перерізу проводимо розрахунок аналогічно (8) і (9). На
верхньому кінці (дивись рис. 1) приймаємо
граничні умови аналогічно (10) і (11). І таким
чином переходимо до талевої системи.
Отримане розподілення амплітуди сили по
довжині бурильної колони дає можливість визначити розподілення амплітуд напруг у перерізах по її довжині.
У зв’язку з комплексним характером імпедансу бурильної колони з урахуванням зсуву
фаз між силою віброшвидкість визначається у
визначених перетинах втрати енергії в коливному процесі, що, в принципі, дає змогу розглянути енергетичний потік у стрижневій системі від
долота й оцінити ефективність дії пружних елементів амортизаторів, компенсаторів із гвинтовим приводом і пружним елементом, розділювачів тощо.

(8)
(9)

де
і
– відповідно сили і віброшвидкості на нижньому кінці розподіленого елемента довжиною ;
і
– відповідно сили і
віброшвидкості на віддалі від верхнього кінця
розподіленого елемента.
За відсутності паралельних імпедансів
(розширювачі, центратори тощо) використовуємо рівність сил на стиках елементів, наприклад

(11)

Рис. 3. Динамічна характеристика входу бурильної
колони (а) та її апроксимація степеневим рядом (б)

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
що і залежність амплітуди коливань верху бурильної колони від частоти сили на долоті.
Перевірка запропонованих теоретичних
розрахунків була проведена на прикладі бурильної колони під час роторного буріння із застосуванням гвинтових коригуючих пристроїв
із пружними вузлами у вигляді пружних оболонок, заповнених наповнювачем.
Конструкція коригуючого пристрою наведена на рис. 2.
Конструкція коригуючого пристрою залишається незмінною під час застосування
його як амортизатора, тільки відрізняється в
стиковці з долотом, пристрій з’єднується з долотом за допомогою перевідника 16, а через
корпусний перевідник 2 – з ОБТ чи з валом вибійного двигуна.

Рис. 4. Апроксимовані динамічні характеристики
для різних типів ОБТ:
а–

;б–

Для сполучених елементів бурильної колони потужність, яка витрачена на коливання
(у точці розподіленого елемента
), запишеться:
.
(12)
На підставі залежностей (1) – (12) був розроблений алгоритм розрахунку амплітуд сил,
напруг, віброшвидкостей, переміщень і втрат
потужності на коливний процес у перерізах бурильної колони.
З огляду на складний характер навантаження, дослідженню підлягають не окремі частоти,
а вібраційна смуга частот із потрібним квантуванням.
Передавальна функція системи отримана
як залежність відношення амплітуд коливань
долота і верху бурильної колони від частоти
.

(13)

За заданого кінетичного збурення на долоті передавальна функція має той самий вигляд,

Рис. 5. Вхідна динамічна характеристика низу компоновки бурильної колони з наддолотним амортизатором
і
:
а–
=150 м; б –
=200 м; в –
=250м

Рис. 6. Вхідна динамічна характеристика низу компонов-

ки бурильної колони з наддолотним амортизатором при
:
а–
;б–
;
в–

Стендові випробування показали, що застосування коригуючих гвинтових підсилювачів для збільшення інтенсивності взаємодії
озброєння з вибоєм змінює навантаження на
зуб, але одночасно збільшує інтенсивність коливань, які передаються на колону. У цьому разі
доцільно застосовувати коригуючий пристрій
як амортизатор. Вплив вібрацій у цьому разі
можна зменшити або довести до безпечного
рівня, який забезпечує необхідні показники буріння. Надалі розглянемо вплив амортизатора
на зміну динамічного стану бурильної колони.
Для подальших досліджень нами були застосовані компоновки бурильної колони, які застосовувалися під час буріння свердловин у міцних
породах Стрийських відкладів.
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Довжина ОБТ прийнята 150–200 м. Дов
жина БТ – 2000 м. Розташування коригуючого
пристрою (амортизатора) наддолотне. На рис. 3
наведена динамічна характеристика входу бурильної колони. Бачимо, що максимум у зоні
8–9 Гц обумовлений довжиною ОБТ (150 м),
а частота девіації обумовлена довжиною БТ.
Розмах девіації залежить від розподіленого
опору ОБТ і БТ.
За збільшення довжини БТ збільшується
частота девіації та зменшується її амплітуда.
За зміни типу ОБТ з
на
зміщення максимуму по частоті практично не спостерігається, однак виростає максимум
удвічі (рис. 4).
Основну причину наявності максимуму реакції бурильної колони необхідно віднести до
резонансу компоновки важкого низу.
Статична деформаційна характеристика
пружних елементів коригуючих пристроїв є
нелінійною. Однак, як показують дослідження
на математичній моделі, статична деформація гнучкого елемента запропонованих коригуючих пристроїв на порядок вища подвійної
амплітуди деформації від дії
. Це дає змогу
зробити лінеаризацію для визначення жорсткості пружного елемента коригуючого пристрою.
У математичній моделі досліджений діапазон
жорсткості від
до
.
Порівнюючи характеристики (див. рис. 4),
можна дійти висновку, що амортизатор із цією
жорсткістю у компоновці бурильної колони відіграє роль не механічного фільтра, а елемента
динамічної перебудови колони.
Використання ОБТ однієї довжини, але з
різними діаметрами дає різні результати. Так,
на частоті 4 Гц (80 об/хв.)
за більш важких
ОБТ у два рази вища, хоча подібні динамічні
характеристики властиві на більш високих частотах.
Під час використання однотипних ОБТ
довжиною
= (150–250) м за збільшення
гнучкості (жорсткості) амортизатора проходить вирівнювання вхідних динамічних характеристик.
Під час вибраного кінематичного збурення
низу БК використання амортизатора з гнучкістю (жорсткістю)
зменшує
максимальне значення
нижче допустимих
значень і дає змогу форсувати обертання ротора. Обмеження обертів наступає при
= 250 м
лише на частотах вище 10 Гц (200 об/хв.) і
нижче 4,5 Гц (90 об/хв.). Враховуючи технічні
труднощі зміни гнучкості пружного елемента
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Рис. 7. Передавальна функція бурильної колони (ПФК):
а – без амортизуючого пристрою; б –
в–

;

коригуючого пристрою, необхідно визначити
орієнтовну його гнучкість залежно від максимуму динамічної характеристики.
На підставі обробки віброграм і побудованих на їх основі записів діаграм для ОБТ довжиною 150–250 м і діаметрами
та
методом найменших квадратів для гнучкості (жорсткості) коригуючих
пристроїв, які використовуються як бурові
амортизатори, отримана така залежність:
,
(14)
де – маса одиниці довжини ОБТ; – довжина
ОБТ двоскладової компоновки (БТ+ОБТ) бурильної колони; – частота максимуму динамічної характеристики входу.
На рис. 7 наведені результати розрахунків
впливу коригуючого пристрою як наддолотного амортизатора на передавальну функцію бурильної колони.
З порівняння відповідних динамічних характеристик (рис. 6, б, с) і передавальних функцій (рис. 7, б, с) можна дійти висновку, що перебудова максимуму ПФК (передавальна функція)
і динамічної характеристики входу під час встановлення гнучкого амортизатора подібні. При
цьому положення максимумів обох залежностей практично збігаються. Збільшеня гнучкості
коригуючого пристрою як амортизатора призводить до зниження частоти максимуму ПФК
та його абсолютного зменшення.

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
Висновки.
1. Застосування запропонованого коригуючого пристрою як амортизатора під час роторного буріння виконує роль не механічного
фільтра, а елемента його динамічного налаштування як механічної системи під час вибійного
збурення.
2. Застосування коригуючого пристрою як
амортизатора певної гнучкості дає змогу перебудувати максимум динамічної характеристики входу бурильної колони нижче від робочого
діапазону частот вибійного збурення – здійснити віброзахист колони і долота.
3. За довжини ОБТ
м параметри
максимуму динамічної характеристики входу
бурильної колони здебільшого визначаються
механічними характеристиками, довжиною
важкого низу і гнучкістю наддолотного амортизатора.

4. У зв’язку з відповідністю форм частотних
залежностей передавальної функції і динамічної характеристики входу у розглянутих випадках можливий контроль динамічного стану
пари «долото – порода» за коливаннями верху
бурильної колони.
5. Застосування запропонованої конструкції коригуючого пристрою як підсилювача осьового навантаження дає можливість використати частину крутного моменту приводу для
збільшення осьового навантаження на долото.
6. Розв’язання математичної моделі бурильної колони методом імпедансів із послідовним
включенням елементів з розподіленими параметрами дає змогу за допомогою ЕВМ проводити розрахунки динамічних характеристик
входу і коливних режимів окремих частин бурильної колони..
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під час буріння свердловин, регулювання фільтраційних властивостей
пласта. Подано опис гирлового наземного та підземного обладнання
для освоєння й випробування свердловин. Розглянуто проблеми та
шляхи розвитку вторинного розкриття продуктивних пластів і виклику
припливу з них.
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ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Залежність ефективності технологій інтенсифікації
видобування нафти та підвищення нафтовіддачі пластів
від гірнично-геологічних характеристик колектора
© Редькін В.Б.
канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики
НАН України
УДК 622.276.6

залежність ефективності технологій інтенсифікації видобування нафти
UA Досліджено
та підвищення нафтовіддачі пласта від гірничо-геологічних характеристик колектора.
Показано, що застосування сучасних технологій розкриття та освоєння свердловин,
удосконалення систем розробки покладів та їх поступова адаптація до умов родовищ
України дає підстави вважати, що їх цілеспрямоване впровадження дозволить збільшити видобуток нафти.
Ключові слова: технології видобування нафти, підвищення нафтовіддачі пластів, колектор, слабопрониклі свердловини, теригенні колектори, карбонатні колектори.

зависимость эффективности технологий интенсификации добычи нефти и
RU Исследована
повышения нефтеотдачи пласта от горно-геологических характеристик коллектора. По-

казано, что применение современных технологий раскрытия и освоения скважин, усовершенствование систем разработки залежей и их постепенная адаптация к условиям
месторождений Украины дает основания считать, что их целенаправленное внедрение
позволит увеличить добычу нефти.
Ключевые слова: технологии добычи нефти, повышение нефтеотдачи пластов, коллектор, слабопрониаемые скважины, терригенные коллекторы, карбонатные коллекторы.

of the collector is investigated. It is shown that the application of modern techEN Characteristics
nologies of exploration and development of wells, improvement of deposit systems develop-

ment and their gradual adaptation to the conditions of Ukrainian deposits gives grounds to
consider that their purposeful implementation will allow to increase oil production.
Key words: technologies of oil extraction, oil recovery of reservoirs, collector, low permeable wells,
terrigenous collector, carbonate collectors.

Досвід розробки родовищ нафти і газу
показує, що значно збільшити дебіт окремих
свердловин можна за рахунок інтенсифікації припливу вуглеводнів у привібійну зону
пласта (ПЗП), покращення техніки і технології
розкриття пласта та удосконалення обладнання, яке використовується під час експлуатації
свердловин. Відомі методи інтенсифікації, боротьби з обводненням свердловин і винесення
рідини (води і вуглеводневого конденсату) з
вибою на поверхню можна підрозділити на три
групи [1, 2].
Методи першої групи ґрунтуються на попередженні надходження води у вибій свердловини і включають:
– селективне розкриття пластів;
– ізоляційні роботи з метою відключення обводнених пропластків, установки екранів у пластах з підошовною водою, ліквідації
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перетоків води і негерметичності експлуатацій
ної колони;
– експлуатацію свердловин із заниженими
дебітами (депресіями тиску на пласт), за яких
виключається поступлення пластової води на
вибій;
– селективну обробку ПЗП з метою зменшення робочих депресій тиску на пласт.
До другої групи належать методи, які ґрунтуються на звільненні стовбура свердловини
від рідини без піднімання її на поверхню:
– періодичні зупинки свердловини для поглинання пластом рідини, яка накопичилася на
вибої, або випаровування сконденсованих вуглеводнів у газову фазу за рахунок підвищення
тиску на вибої вище тиску початку конденсації
вуглеводневої суміші;
– проведення
внутрішньосвердловинної сепарації води від газу з наступним
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перепусканням її під дією гідростатичного напору або закачуванням з допомогою насосних
агрегатів у нижче або вище розташовані водопоглинаючі пласти.
До третьої групи належать методи звільнення стовбура свердловини від рідини шляхом
піднімання її на поверхню.
Методи першої і другої груп мають обмежену сферу застосування. При високих дебітах
води періодичні зупинки свердловини можуть
призвести до її глушіння з необхідністю подальшого освоєння. Застосування методів другої групи з перепуском води можливе за наявності в розрізі родовища виснажених покладів
або водопоглинаючих горизонтів, у які можна
утилізувати пластову воду. Однак методи другої групи характеризуються складністю регулювання.
1. Методи експлуатації обводнених свердловин з тріщинуватим колектором.
У зв’язку з обмеженою сферою застосування перших двох груп найбільше поширення в
промисловій практиці отримали методи винесення рідини із свердловин на поверхню. Відомі
методи експлуатації обводнених колекторів
свердловин підрозділяються на газогідродинамічні, фізико-хімічні та механізовані [3].
Газогідродинамічні методи ґрунтуються на
використанні природної енергії пластового газу
для винесення рідини із свердловини шляхом
підтримання необхідних швидкостей руху газу
на вході в башмак насосно-компресорних труб
і зниження втрат тиску у стовбурі свердловини
(за рахунок створення в насосно-компресорних
трубах однорідної структури газорідинного потоку низької густини).
До них належать:
– вибір раціональної конструкції колони насосно-компресорних труб (діаметра і глибини
спуску);
– застосування комбінованої (ступінчастої)
колони насосно-компресорних труб різного
(змінного) діаметра;
– зниження тиску на гирлі свердловини за
рахунок введення в експлуатацію дотискуючої
компресорної станції чи застосування ежекторних пристроїв;
– періодична експлуатація свердловин з повним чи частковим припиненням відбору газу на
певний період з метою накопичення енергії для
піднімання рідини з вибою на поверхню;
– періодичні продувки свердловин у газопровід низького тиску чи за допомогою змонтованих
на гирлі або на вибої автоматичних пристроїв;

– застосування сифонних трубок умовним
діаметром 25 мм, 32 мм, 42 мм, які спускаються
в колону насосно-компресорних труб, для періодичного чи безперервного винесення рідини;
– обладнання колони насосно-компресорних труб вибійними і ліфтовими диспергаторами для створення однорідного високодисперсного газорідинного потоку шляхом механічного
і акустичного диспергування рідини.
Фізико-хімічні методи ґрунтуються на
штучному продовженні періоду природного
фонтанування свердловини за рахунок впливу
на газорідинний потік у насосно-компресорних
трубах фізичними полями або підвищеною температурою, а також подачі з поверхні спінюючих ПАР і різних хімреагентів, які взаємодіють
між собою або з пластовою водою. До цієї групи
належать такі способи винесення рідини з вибою свердловин [4]:
– періодичне чи безперервне введення рідких або твердих спінюючих ПАР у затрубний
простір чи в насосно-компресорні труби;
– подача на вибій свердловини твердого СО2
і наступне видобування рідини газованої діоксином вуглецю;
– введення у свердловину кількох реагентів,
наприклад, крейдяної пасти, змішаної із спінюючим ПАР, і соляної кислоти, під час взаємодії
яких виділяється велика кількість газу, достатня для спінювання рідини та її винесення із
свердловини;
– винесення рідини із свердловини за допомогою трифазових пін, що досягається, наприклад, подачею на вибій розчину спінюючого ПАР в електроліті, хімічно несумісному з
пластовою водою. Під час їх взаємодії випадає
твердий осад. Це приводить до перетворення
двофазової піни в трифазну, що сприяє підвищенню стабільності піни й ефективності винесення рідини;
– випаровування рідини, яка накопичилась
на вибої свердловини у привибійній зоні, за допомогою перегрітої пари чи вибійних електронагрівників;
– диспергування рідини нагріванням її за
допомогою вибійних електронагрівників до
температури, за якої за рахунок зменшення
в’язкості і поверхневого натягу на межі з газом
відбувається інтенсивне подрібнення крапель
рідини;
– диспергування рідини шляхом впливу на
газорідинний потік фізичними полями, наприклад магнітним, яке приводить до зменшення
поверхневого натягу рідини на межі з газом.
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Серед фізико-хімічних методів дії на карбонатні колектори найбільше розповсюдження
має соляно-кислотна обробка (СКО) та її модифікації. Основними перевагами СКО є простота здійснення процесу та низька собівартість
робіт. Однак необхідно відмітити, що зі збільшенням кратності обробок зменшується ефективність дії на ПЗП [5].
Основною задачею удосконалення методів
обробки ПЗП є забезпечення необхідної глибини проникнення кислоти в пласт та ступеня охоплення пласта дією, а також своєчасне
та повне винесення продуктів реакції із пласта після СКО. Розв’язання цих задач можливо
трьома способами.
Перший з них – це уповільнення швидкості реакції кислоти з карбонатною породою: за
рахунок переведення кислоти в емульсований
стан, отримання піно-кислотних розчинів, модифікації та зниження температури кислотних
розчинів тощо. Однак у цих методів є свої недоліки, а саме: у разі проведення піно-кислотної
обробки відбувається часткове розшарування
піни під час її транспортування до вибою та
зниження її стабільності з ростом температури. Застосування нафто-кислотних емульсій в
низькопроникних колекторах малоефективне.
Другий спосіб пов’язаний із покращенням фільтраційних характеристик робочого
розчину в умовах низькопроникних колекторів, ускладнених наявністю асфальтенів, смол
та парафіну. Для цього до складу розчинів додають вуглеводні, які мають високу розчинну
здатність щодо смол, асфальтенів та парафіну
Недоліком тут є проникнення в пласт по ділянках з найкращими фільтраційними властивостями колектора. Крім того, застосування кислотних емульсій для обробки ПЗП потребує їх
виготовлення на громіздких стаціонарних установках, які складаються з насосного обладнання, ємностей, системи обв’язки та ін.
Для прогріву ПЗП та видалення з неї продуктів СКО широко використовуються методи, що базуються на нагнітанні в пласт гарячої води, нафти або нафтопродуктів (третій
спосіб). Ці роботи не потребують довготривалого проведення та сприяють підвищенню продуктивності свердловин. Найбільш
перспективними в цьому напрямі є методи,
що базуються на нагнітанні в пласт гарячих
розчинників, однак вони здебільшого є економічно недоцільними, тому що потребують
великої кількості реагенту та значних витрат
на його прогрів.
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2. Методи експлуатації слабопроникних
свердловин.
У міцних слабопроникних карбонатних
колекторах для інтенсифікації припливу вуглеводнів у ПЗП застосовують гідророзрив пластів
(ГРП), гідропіскоструминну перфорацію (ГПП),
торпедування свердловин тощо. Вибір методу
впливу на ПЗП пласта визначається пластовими
умовами, а також причинами, які призвели до
зменшення припливу газу до свердловини [5].
Суть гідророзриву пласта полягає в нагнітанні у пласт рідини з великою швидкістю (що
перевищує швидкість поглинання рідини пластом). При цьому тиск на вибої свердловини
починає зростати і за досягнення певної величини у пласті розширюються наявні тріщини
та утворюються нові. Для того щоб ці тріщини
не зімкнулись після зменшення тиску, їх заповнюють крупнозернистим піском, переважно
кварцовим піском фракції від 0,5 мм до 2 мм.
У глибоких свердловинах як розклинюючий
агент використовують більш тверді матеріали: скляні, пластмасові кульки, корунд та інші.
Гідророзрив пласта дає позитивні результати
для щільних слабопрониклих колекторів.
Суть ГПП полягає в тому, що у пласт подається рідина, що містить абразивний матеріал,
кварцовий пісок, барит, гематит та ін. Під час
вибору рідини для проведення ГПП необхідно
звертати увагу на те, щоб рідина не зменшувала
продуктивність і проникність пласта, вона повинна покращувати фільтраційні властивості
привибійної зони і сприяти виносу перфораційного матеріалу. У цьому разі використовують технічну воду з домішками ПАР, а також використовують ГПП на глинистих розчинах, але
їх застосовують лише за наявності в пласті великої кількості глинистих прошарків та високого пластового тиску. Гідрогазопіскоструминна
перфорація відрізняється від попередньої тим,
що робоча рідина є газованою.
Теплова дія на привибійну зону. Основним
призначенням теплової дії на привибійну зону
свердловини є збільшення її проникності
за рахунок розчинення відкладів парафіну
та абсорбційно-сульфатних шарів активних
компонентів нафти (смоли, асфальтени, органічні кислоти) на стінках пор. Продуктивний
пласт біля свердловини нагрівається двома
способами:
– за допомогою нагрівача, який розташовується на вибої свердловини (електронагрівач, газовий пальник або термоакустичний
нагрівач);
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– закачування у пласт теплоносія (насичений або перегрітий пар, гаряча вода, нафта або
розчинник).
Механізовані методи експлуатації обводнених свердловин грунтуються на використанні для винесення рідини додаткової енергії, що
вводиться з поверхні (енергії стисненого газу –
при газліфтному способі, потенціальної та кінетичної енергії рідини (при насосних способах),
або обладнанні колони насосно-компресорних
труб спеціальними пристроями, які приводяться в дію тільки за рахунок енергії пластового
газу (пневмоагрегати, плунжери). Останні слід
розглядати як перехідні до механізованих методів. Ця група включає такі способи експлуатації
обводнених свердловин:
– періодичним і безперервним газліфтом;
– плунжерним ліфтом;
– зануреними свердловинними насосами
(штанговими, електровідцентровими, гідропор
шневими, гідроімпульсними, водо- і газоструминними);
– пневмопоршневими агрегатами з використанням енергії пластового газу.
Найширше застосування у промисловій
практиці отримав метод винесення рідини зі
свердловин за допомогою спінюючих ПАР. Суть
його полягає в тому, що при уведенні ПАР у
пластову рідину в стовбурі свердловини і проходженні через неї газу утворюється піна. Для
винесення піни потрібна значно менша швидкість газу, ніж для винесення води. Під час проектування технології експлуатації обводнених

газових і газоконденсатних свердловин із застосуванням спінюючих ПАР вибирають тип
піноутворювача, спосіб уведення його в свердловину та оптимальну концентрацію у спінюваній рідині.
Аналіз характеристик родовищ показав, що
більшість родовищ України (87%), які розробляються, складені теригенними колекторами
[6, 7]. Родовища, які повністю складені карбонатними колекторами, становлять лише 3%.
Решта родовищ (6%) містить теригенно-карбонатні колектори, а 4% карбонатних колекторів є
і теригенними, і карбонатними. Карбонатні колектори переважно є поодинокими і входять до
складу родовищ із теригенними або змішаними
колекторами.
Огляд та вивчення сучасних технологій
підвищення нафтовіддачі пластів та інтенсифікації видобування нафти свідчить про те, що
найбільш поширеними та успішними є:
– удосконалені технології розкриття колекторів на депресії (під час первинного розкриття
колекторів);
– гідророзрив пласта, кислотний гідророзрив пласта;
– буріння горизонтальних і похило-спрямованих свердловин та забурювання бокових
стовбурів для залучення продуктивних прошарків мінімальною товщиною 0,3–0,8 м;
– технології проведення ізоляційних робіт за
допомогою сучасних рецептур агентів впливу;
– технології інтенсифікації роботи свердловин за допомогою соляно-кислотної обробки.
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режими роботи промислового газопроводу від УКПГ 1 Скворцівського
UA Проаналізовано
НГКР до УКПГ 2 Юліївського НГКР, виконано розрахунки гідравлічної ефективності та
об’єму забруднень на протязі року. Досліджено роботу промислового газопроводу та визначено об’єм забруднень на промислах експериментальним шляхом.
Розглянуто причини ускладнень, які виникають під час транспортування газу промисловим газопроводом – надмірні втрати тиску, накопичення рідин та утворення гідратів.
Запропоновані шляхи запобігання аварійним відмовам для забезпечення надійної експлуатації промислового газопроводу. Системність проведених досліджень дасть змогу
оцінити наближений об’єм забруднень та місця їх локалізації, а також ймовірність утворення гідратів.
Ключові слова: гідравлічна ефективність, промисловий газопровід, пропускна здатність, залпові викиди.

режимы работы промышленного газопровода от УКПГ 1 СкворRU Проанализированы
цовского НГКМ до УКПГ 2 Юльевского НГКМ, выполнены расчеты гидравлической эф-

фективности и объема загрязнений в течение года. Исследована работа промышленного
газопровода и определен объем загрязнений на промыслах экспериментальным путем.
Рассмотрены причины осложнений, возникающих при транспортировке газа промышленным газопроводом – чрезмерные потери давления, накопления жидкостей и образования гидратов.
Предложены пути предотвращения аварийных отказов для обеспечения надежной
эксплуатации промышленного газопровода. Системность проводимых исследований
позволит оценить приближенный объем загрязнений и места их локализации, а также
вероятность образования гидратов.
Ключевые слова: гидравлическая эффективность, промышленный газопровод, пропускная способность, залповые выбросы.

is anolysed the operation modes of the field gas pipeline from the gas processing facilities 1
EN ItSkvortsivske
oil and gas field to the gas processing facilities 2 of the Yuliivske oil and gas field,
provided calculations of hydraulic efficiency and volume of pollution during the year. The functioning of the industrial gas pipeline is investigated and the volume of pollution in the fields is
determined experimentally.
The causes of complications arising during the transportation of gas by an industrial gas pipeline are considered – excessive pressure losses, accumulation of liquids and deposits of hydrates.
The ways of preventing emergency failures are provided to ensure reliable operation of an industrial gas pipeline. The scope of conducted research will allow to estimate an approximate volume of pollution and a place of their localization, and also probability of formation of hydrates.
Key words: hydraulic efficiency, field gas pipeline, throughput, flow emissions.

Сьогодні більшість газових родовищ в
Україні знаходяться на завершальній стадії
експлуатації. Поступове зниження пластового тиску приводить до того, що обладнання на
УКПГ, шлейфи і газопроводи, системи видобутку та збору газу експлуатуються на тисках,
значно менших за проектні, а зниження дебіту свердловин є причиною транспортування
газу трубопровідною системою із продуктивністю, яка у декілька разів менша за проектну.
Це, з одного боку, приводить до зменшення
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швидкостей транспортування газу, що сприяє
за певних термодинамічних умов осадженню
значної кількості рідинних забруднень вже у
шлейфах свердловин, з іншого – до неефективної роботи сепараційного обладнання на УКПГ,
що загалом приводить до збільшення перепадів
тиску промислових газопроводів системи збору
і видобутку газу, які виникають внаслідок часткового або повного перекриття перерізу труби. Результатом накопичення значних об’ємів
рідини у порожнині газопроводів та шлейфів
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Втрати тиску під час руху газового потоку

Рушійна
сила

Гравітаційні витрати
(=0 для рівних
газопроводів)

Інерційні втрати тиску
(=0 при стаціонарному
режимі руху потоку)
Втрати на
тертя
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опорах
незменшувані

Тертя внаслідок
наявності
забруднень
ті, чий вплив
можливо знівелювати

Рис. 1.  Втрати тиску під час транспортування газу
є збільшення гідравлічного опору окремих їх
ділянок, що в підсумку є причиною зменшення
видобутку газу зі свердловини [1].
Натепер на газовидобувних підприємствах
актуальними є питання очищення газопроводів від різноманітних забруднень, основними
з яких є рідинна фаза – вода та вуглеводневий
конденсат, що потрапляють у газопровід унаслідок механічного винесення разом із газом на
установки комплексної підготовки газу (УКПГ)
або конденсуються під час руху газу газопроводом за сприятливих термодинамічних умов.
Скупчення рідини створює додаткові гідравлічні опори по шляху руху газу, знижує пропускну
здатність газопроводу і, відповідно, приводить
до втрат тиску за довжиною під час транспортування.
Сьогодні проблему очищення газопроводів
від води, вуглеводневого конденсату, механічних домішок найчастіше розв’язують за допомогою:
- пристроїв постійної дії (стаціонарних);
- пристроїв періодичної дії (очисних поршнів, йоршів тощо);
- переведення газопроводу в режим само
очищення (продування газопроводу).
Використання очисних поршнів – один з
ефективних методів очищення, але на ділянках
газопроводу, не обладнаних камерами запуску

та прийому очисних пристроїв, здійснюють продування. Продування газопроводу вважається
найефективнішим методом очищення, однак
воно супроводжується втратами газу та забрудненням навколишнього середовища.
Для розв’язання проблеми очищення газопроводу потрібно з’ясувати причини потрапляння рідини та її кількість. Це дасть можливість
контролювати будь-які зміни у процесі експлуатації та своєчасно прийняти рішення щодо часу
проведення очистки. Окреслена проблема є актуальною та пов’язана з вивченням гідродинаміки газорідинних сумішей. Багато дослідників, зокрема В.А. Мамаєв, С.С. Кутателадзе, С.Г. Телетов,
Ф.І. Франкль, Ж.М. Делей, В.І. Марон, В.А.
Сахаров, М.А. Мохов, І.І. Капцов, Г.Є. Одішарія,
Ч.С. Гусейнов, Г. Уолліс, Д. Хьюїт, Н. Холл-Тейлор,
Д. Баттерворс та інші, вивчали у своїх працях гідродинаміку газорідинних сумішей. Аналізуючи
роботи дослідників, можна зауважити, що об’єм
забруднень у газопроводах, розрахований теоретичним шляхом, відрізняється від визначеного
експериментальним. Тому вказану проблему необхідно детально вивчати [2].
Метою статті є дослідження гідравлічної
ефективності промислового газопроводу для
запобігання формуванню рідинних відкладень,
гідратоутворень, а також недопущення/поперед
ження надлишкових втрат тиску.
№3| 2018 |

| 37

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Рис. 2.  Профіль траси газопроводу
Для прикладу обрано промисловий газопровід від УКПГ 1 Скворцівського НГКР до
УКПГ 2 Юліївського НГКР.
УКПГ 1 Скворцівського НГКР призначена для підготовки вуглеводнів до транспортування. Підготовка газу здійснюється за двома
технологічними лініями. Є можливість індивідуального заміру продуктивності кожної свердловини за газом і рідиною. Системою облаштування Скворцівського родовища передбачено
збирання газу від свердловин за променевою
схемою на УКПГ. До кожної свердловини прокладено індивідуальні шлейфи та інгібіторопроводи.
Очищений природний газ (триступенева
сепарація) подається в магістральний газопровід Степове – Сухини. Попередньо підготовлений природний газ подається у промисловий газопровід на УКПГ 2 Юліївського НГКР.
Конденсат із ємностей зберігання вивозиться
автоцистернами в парк зберігання на ПЗН-1
Юліївського ЦВНГК.
Для подачі газу від УКПГ 1 Скворцівського
НГКР прокладено промисловий газопровід діаметром Ду 159 х 8 мм, довжиною L = 12 465 м до
УКПГ 2 Юліївського НГКР.
Розглянемо одну з методик розрахунку
гідравлічної ефективності. Як відомо, продуктивність газового родовища визначається не
тільки характером фільтрації газу в пористому
середовищі продуктивного горизонту, а й газодинамічним опором системи збору газу, який
визначає реальний дебіт свердловин. Із часом
експлуатації родовища спостерігається тенденція зростання газодинамічного опору системи збору газу, що призводить до додаткових
енерговитрат і зменшення продуктивності родовища. Процес старіння газопроводів у газодинамічному сенсі визначається гідравлічною
ефективністю, яку прийнято оцінювати коефіцієнтом, що є відношенням фактичної витрати
газу через поперечний переріз трубопроводу до
її проектної величини [3].
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,

(1)

де
,
– коефіцієнти гідравлічного опору трубопроводу.
Для простого газопроводу (шлейфа, колектора, промислового газопроводу) основне рівняння газопроводу з урахуванням гідравлічної
ефективності запишеться у вигляді:
,

(2)

де – коефіцієнт, що залежить від вибору системи одиниць;
– коефіцієнт гідравлічної
ефективності шлейфа;
– внутрішній діаметр
шлейфа; , – тиски на початку і в кінці шлейфа; – відносна густина газу; – коефіцієнт
стисливості; – середня температура газу;
–
довжина шлейфа;
– теоретичне значення
коефіцієнта гідравлічного опору, яке знаходиться за формулою:
,
де
– еквівалент шорсткості труб;
– число
Рейнольдса.
За аналогією для стовбура свердловини
маємо:
,

(3)

де
– коефіцієнт гідравлічної ефективності свердловини; , – тиск на вибої та гирлі
свердловини; – довжина шлейфа;
,
.
Газозбірна система є складною трубопровідною системою з паралельним і послідовним
з’єднанням трубопроводів. Для кожної з ланок
цієї системи, включаючи продуктивний горизонт, можна записати рівняння:
- для продуктивного горизонту:
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,
(4)
де , – коефіцієнт фільтраційного опору; –
дебіт свердловини;
- для стовбура свердловини:
;
(5)
- для шлейфа:
,
(6)
де – тиск у кінці шлейфа;
;
- для колектора:

(7)
,
де
– коефіцієнт гідравлічної ефективності
колектора; – сумарна продуктивність групи
свердловин:
.
(8)
Рівняння (4)–(7) складають систему, з якої,
виключаючи проміжні значення тисків, отримаємо:
.

(9)

Якщо прийняти дебіти всіх свердловин рівними, то
.
Тоді
.

(10)

Позначимо
.
(11)
За аналогією із простим газопроводом будемо вважати коефіцієнт формули (11) коефіцієнтом газодинамічного опору системи збору
газу, тоді з формули (10) отримаємо формулу
(12).
Зауважимо, що коефіцієнт
залежить
від гідравлічної ефективності кожного з елементів системи і свердловини, шлейфа, колектора.
. (12)
З (12) знаходимо середній дебіт свердловини:

(13)
		
Оскільки середній дебіт свердловини залежить від коефіцієнта газодинамічного опору
системи, який, у свою чергу, є функцією гідравлічної ефективності кожного елемента системи,
то дебіт свердловини можна представити як
функцію гідравлічної ефективності системи за
кожним її елементом.

Натепер єдиним нормативним документом,
що регламентує порядок виконання гідравлічного розрахунку, є ВСН 51.1-85 [4], положення
якого та власні розробки фахівців УкрНДІгазу
покладено в основу створення програмно-розрахункового комплексу «Контроль залпових
викидів рідини з порожнини газопроводу». Він
складається із трьох взаємопов’язаних програм:
гідравлічна ефективність, об’єм забруднень та
гідратоутворення, за допомогою яких виконувалися розрахунки, наведені в цій статті.
Під час експлуатації газопроводів гідравлічний розрахунок полягає у визначенні пропускної здатності трубопроводу – максимально
можливого завантаження трубопроводу за певного робочого тиску, а також в оцінці гідравлічної ефективності газопроводу (для видобувного підприємства – оцінці загальних втрат тиску
під час збору або транспортування продукції
(рис. 1) та їх надмірної частини, що викликана
забрудненнями, визначенні місць накопичення
цих забруднень та їх орієнтовного об’єму) [5].
Довготривалий процес формування і подальшого перерозподілу рідини в часі, який
характеризується мінімальним надходженням
рідини в порожнину трубопроводу, поступового її накопичення до певного критичного рівня
і подальшого стрімкого перерозподілу називають «залповим викидом» рідини до технологічного обладнання об’єктів наземної частини
родовищ і газотранспортної мережі.
У разі досягнення критичної величини забруднень у коліні трубопроводу стрибкоподібно падає кінцевий тиск або підвищується початковий, і велика маса рідини переміщується в
наступну за ходом природну пастку (понижені
ділянки профілю трубопроводу – рис. 2), виштовхуючи певний об’єм рідини з неї і так далі
до кінцевого пункту призначення, в нашому
випадку УКПГ, де рідинний потік потрапляє у
«вузькі» технологічні трубопроводи, переповнює збірник забруднень сепаратора, призводячи до аварійної відмови обладнання та припинення подачі газу.
Аналізуючи профіль рельєфу, яким пролягає цей промисловий трубопровід, можна спрогнозувати місця найбільш імовірного скупчення рідини та гідратоутворення.
Якщо на вхід газопроводу надійде великий
об’єм рідини за короткий час і з високим робочим
тиском, то перерозподіл мас рідини може відбутися за короткий термін і великої потужності зі
зростанням швидкості газу вище швидкості звуку на коротких ділянках (особливо невеликого
№3| 2018 |

| 39

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

НЕКРОЛОГ

діаметру та з наявністю великої кількості місцевих опорів). Такий швидкий перерозподіл мас рідини, що характеризується надходженням великої маси рідини на вхід трубопроводу, має назву
гідравлічного удару і може призвести до руйнування технологічного обладнання.
Найбільш часто експлуатаційний персонал
зіштовхується із проблемою утворення гідратів
у порожнині трубопроводу, які швидко зростають в умовах високого робочого тиску і низьких
температур та найчастіше закупорюють «вузькі» ділянки трубопроводів (понижені ділянки,
коліна, засуви, крани, трійники, штуцери тощо).
Попри те, що фактично це є найшвидшим проявом, який може раптово припинити подачу
або видобуток газу, попереджують його шляхом
вчасного введення інгібітора гідратоутворення.
Попередження вищеперерахованих потенційно небезпечних проявів виконується завдяки розробленню і подальшому впровадженню
заходів щодо звільнення порожнини газопроводу від накопичених забруднень, яке виконується за таким алгоритмом:
– оцінка надлишкових втрат тиску в порожнині газопроводу та їх впливу на режими
роботи УКПГ, свердловин, ДКС тощо;
ТОВ «Галс-К Лтд» з глибоким сумом
сповіщає, що 6 травня 2018 р. внаслідок важкої недуги пішов із життя Євген Михайлович
Довжок.
Наше суспільство втратило досвідченого і висококваліфікованого, мудрого керівника, авторитетну Людину з великої літери.
Життєвий шлях Євгена Михайловича – зразок
людської гідності, добропорядності та мудрості.
Гірничий інженер-геолог, академік
УНГА, фахівець у сфері геології та розробки
нафтових і газових родовищ, управлінець.
Народився 1 вересня 1935 р. у с. Кали
нівка Носівського району Чернігівської
області. У 1955 р. закінчив Київський гео
логорозвідувальний технікум, у 1963 р.
– Дніпропетровський гірничий інститут
ім. Артема.
Упродовж 1955–1958 рр. служив в армії.
Протягом 1963–1986 рр. працював на
підприємствах і в організаціях нафтової та газової промисловості України, пройшов шлях
від геолога Прилуцької контори буріння до заступника генерального директора – головного
геолога виробничого об’єднання «Укрнафта».
У червні 1986 р. брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
З 1986 до 1991 р. обіймав посади
заступника начальника, начальника Голо
вного науково-технічного управління Міні
стерства нафтової промисловості СРСР, був
членом колегії Міністерства (м. Москва).
Упродовж 1991–1993 рр. працював директором наукового відділення Українського
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– оцінка орієнтовного об’єму забруднень,
критичного значення та ймовірності проходження залпового викиду рідини;
– оцінка ймовірності утворення гідратів;
– визначення місць локалізації рідини
(природних пасток рідини);
– вибір одного із способів звільнення порожнин трубопроводу від рідини: врізання
дренажних пристроїв, пропускання очисного
поршня або переведення ділянки в режим самоочищення.
Негативним впливом наявності забруднень та відповідних надлишкових втрат тиску
є падіння величини робочого тиску на вході в
ДКС, що за сталого завантаження та необхідності підтримання високої величини вихідного
тиску приводить до зростання витрати паливного газу, збільшення витрат на охолодження.
Досить часто це притаманне родовищам, на
яких ДКС розміщена на центральному газозбірному пункті, на який подається газ як із високонапірних, так і з низьконапірних свердловин,
а отже, стверджувати, що усунення забруднень
дасть змогу досягти якогось додаткового резерву у робочому тиску свердловин, неможливо.
(Продовження статті у II частині.)

ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

ДОВЖОК
(1935–2018)

нафтогазового інституту (м. Київ), протягом
1993–1996 рр. – заступником голови, головою Держнафтогазпрому України. З 1996 р.,
незважаючи на пенсійний вік, який дав би
йому можливість заслуженого відпочинку, він
і надалі до останніх днів продовжував працювати у ТОВ «Галс-К» та ТОВ «Карлтон Трейдінг
Україна» над проблемами підвищення нафтовилучення на старих, виснажених родовищах,
які знаходяться на завершальній стадії розробки.
Зробив вагомий внесок у розвиток нафтогазової галузі, організацію виробництва,
розроблення і впровадження сучасних методів розвідки, буріння, видобування нафти й

газу на родовищах України. Під його керівництвом та за безпосередньої участі була створена і запроваджена методика комплексного
використання сейсмічних методів та буріння
під час розвідки Бугруватівського родовища
нафти, що дало змогу ввести в експлуатацію
80% пошуково-розвідувальних свердловин.
За відкриття цих покладів йому присвоєно
почесне звання «Першовідкривач родовища».
За участі Євгена Михайловича були розроблені і запроваджені технології теплових та
фізико-хімічних методів підвищення нафтовилучення на родовищах України, методики
виявлення локальних залишкових запасів на
завершальній стадії розробки нафтових і газових родовищ, способу буріння діагональних
свердловин у периклінальних частинах родовищ, приурочених до антиклінальних складок,
технології буріння горизонтальних свердловин у продуктивних прошарках товщиною
3–4 м. Дебіти продукції з таких свердловин
на порядок вищі, ніж із вертикальних у таких
самих умовах.
Член президії УНГА, співавтор понад
30 наукових праць, нагороджений медаллю
ім. В. І. Лучицького, нагрудним знаком «Лідер
паливно-енергетичного комплексу – 2005».
Є. М. Довжок – почесний нафтовик СРСР, почесний розвідник надр СРСР, почесний розвідник надр України, заслужений працівник
нафтової та газової промисловості Польщі.
Світла пам’ять про Євгена Михайловича
назавжди залишиться в наших серцях.

НЕКРОЛОГ

ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

ДУБРОВСЬКИЙ
(1931–2018)

22 травня 2018 року на 87-му році
життя пішов у вічність патріарх нафтогазової галузі, що належав до тієї плеяди
першопрохідців і організаторів науки, які у
свій час закладали основи сучасної науково-виробничої бази автоматизації газової
промисловості.
Володимир Васильович народився 2 липня 1931 р. у Харкові. У 1957 р.
закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, а в 1962 р. –
Всесоюзний заочний інститут інженерів залізничного транспорту.
Трудову діяльність розпочав на
Горь
ківському автомобільному заводі,

звідки у 1959 р. перевівся до УДПІ «Тяж
промавтоматика» (м. Харків), де пройшов
шлях від інженера до керівника відділу
автоматизованих систем керування (АСК)
підприємствами.У 1971 р.В.В.Дубровського
переведено на посаду заступника директора з наукової роботи в УкрНДІгаз до новоствореного проектно-конструкторського
відділу й обчислювального центру, в 1971
р. було засновано Харківський філіал СКБ
«Газприладавтоматика», а Володимир
Васильович став його директором. Під
його керівництвом розпочато розробку АСК для об’єднань «Укргазпром»,
«Ухтатрансгаз», «Тюменьтрансгаз» й інших
великих об’єктів газової галузі.
У 1973 р. філіал СКБ «Газприлад
автоматика» реорганізовано в Український
філіал ВНПІАСУгазпрому (Москва).
Завдяки ентузіазму та енергії В.В. Дуб
ровського в 1979 р. у м. Харкові було створено спеціалізовану і єдину в галузі установу
– НДПІАСУтрансгаз (сьогодні – Інститут
транспорту газу АТ «Укртрансгаз»). З 1979
по 1998 рр. В.В. Дубровський був директором інституту, а з 1998 по 2009 рр. – головним науковим співробітником інституту.
Неоціненним є внесок Володимира
Васильовича в науку. Він – кандидат
технічних наук, професор, автор і співавтор 22 монографій, спеціалізованих
довідників, понад 400 наукових статей
та оглядів, 42 винаходів. Брав активну
участь у міжнародних конференціях і
конгресах.

В.В. Дубровський – академік Інже
нерної академії України та Української
нафтогазової академії (УНГА). У 1996 р.
створив і до останнього дня очолював
відділення «Автоматизації технологічних
процесів і виробничо-господарської діяльності» УНГА. Протягом тривалого часу був
членом Президії УНГА, а також редколегії
багатьох науково-технічних журналів, зокрема «Нафтової і газової промисловості».
За багаторічну сумлінну працю
Володимира Васильовича нагороджено
орденами Трудового Червоного Прапора,
«Знак Пошани», вісьмома медалями,
Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України, галузевими відзнаками. Йому присвоєно звання «Заслужений працівник промисловості України», «Заслужений працівник “Укргазпрому”», «Почесний працівник
Мінгазпрому СРСР».
Володимир Васильович був не тільки
висококваліфікованим фахівцем, мудрим і
принциповим керівником, вмілим організатором і видатним ученим. Колеги і читачі знають його ще й як романтика, який за
покликанням серця багато років присвятив
поезії, що авторськими віршами увійшла до
дев’яти виданих поетичних збірок.
Колеги, друзі, учні, редакційна колегія журналу висловлюють щире співчуття
родині В.В. Дубровського з приводу тяжкої
втрати.
Світла пам’ять про Володимира
Васильовича назавжди залишиться в наших серцях.

НЕКРОЛОГ

ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ

КРИВКО

(1929–2018)

29 травня 2018 р. на 89-му році життя відійшов у вічність Ярослав Степанович
Кривко – відомий у галузі фахівець, талановитий керівник, Людина з великої букви.
Народився Ярослав Кривко у м. Тру
скавець, що на Львівщині. Він належав до
першої хвилі молодих людей, які після закінчення Другої світової війни прийшли
на навчання до нафтового факультету
Львівської політехніки. Отримавши вищу
освіту, він з 1953 р. почав працювати інженером Угерської дільниці Стрийського
газопромислу. Тоді з Угерського родовища,
яке було головним джерелом постачання

газу для першого магістрального газопроводу Дашава – Київ, видобували дві третини всього українського газу. Через чотири
роки він обіймав посаду начальника виробничо-технічного відділу Стрийського ГПУ,
а у 1962 р. його призначили начальником
управління. На той час він був наймолодшим в Україні керівником нафтогазового
підприємства.
Ярослав Кривко поряд із нарощуванням видобутку газу велику увагу приділяв розвитку газотранспортної мережі
для транспортування газу до Прибалтики,
Польщі, широкої газифікації населених
пунктів. Після реорганізації і створення
Стрийського управління з видобування і
транспортування газу, пізніше об’єднання
«Львівтрансгаз», він залишався керівником
цих підприємств до 1993 р., коли пішов на
заслужений відпочинок. За його безпосередньою участю введено в експлуатацію
такі газові родовища, як Більче-Волицьке,
Хідновицьке, Рудківське, Свидницьке,
Пинянське, Залужанське, побудовано газопроводи Угерське – Івано-Франківськ –
Чернівці, Угерське – Львів, створено найбільший в Європі комплекс підземного
зберігання, який відіграв вирішальну роль
у січні 2009 р., коли після повного припинення подачі газу з Росії було організовано
його реверсну подачу для споживачів східних і південних регіонів України.
Як керівник Ярослав Кривко займався
і соціальною сферою, зокрема, будівництвом

житла, лікарні, баз відпочинку для працівників підприємства, завжди пам’ятав про
життєві потреби багатотисячного трудового колективу. Він майже всіх знав особисто,
старався допомогти кожному, хто до нього
звертався. Він сприяв направленню молодих здібних людей на навчання, організував
підготовку операторів з видобування газу в
старших класах школи у м. Стрий, де і сам
читав лекції.
Ярослав Степанович був високодуховною і моральною людиною, в своїй роботі послуговувався аргументами, переконаннями, а не емоціями. Був прикладом для
наслідування як у колективі, так і в побуті,
здобув загальне визнання і повагу серед
тих, із ким він працював і спілкувався. Він
був зразковим сім’янином і з дружиною
Іванною Пилипівною прожив понад 60 років, разом виховали трьох синів, кожен з
яких став особистістю.
За свою сумлінну роботу заслужено нагороджений Почесною грамотою
Президії Верховної Ради України, високими державними нагородами колишнього
СРСР, відзнаками об’єднання «Укргазпром»
та НАК «Нафтогаз України». Він – заслужений працівник промисловості України та
заслужений працівник нафтової і газової
промисловості Польщі.
Нехай світлий образ цієї великої
Людини назавжди збережеться в наших
серцях. Вічна йому пам’ять.
Друзі, колеги по роботі.
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