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Шановні колеги!

Вітаю вас

із 60-річчям
УкрНДІгазу!

Інститут і його працівники зробили
вагомий внесок у розвиток газовидобувної галузі України. Завдяки вашим
проєктам нині розробляють левову
частку газових і газоконденсатних
родовищ країни. Саме УкрНДІгаз стояв
біля витоків становлення системи
підземних сховищ блакитного палива
України – найважливішого елемента
енергетичної безпеки держави.
УкрНДІгаз створив понад 1 000 інноваційних рішень і підтримує чинність 129
патентів України на винаходи (корисні моделі), власником яких є АТ «Укргазвидобування». Розробки інституту
неодноразово демонструвалися на міжнародних виставках і суттєво вплинули
на розвиток нафтогазової галузі.
За роки незалежності України інститут
багато зробив для відкриття та освоєння 56 родовищ вуглеводнів, загальні промислові запаси яких становлять
понад 79 млрд м3 природного газу,
зокрема найбільшого за часів незалежності України Кобзівського газоконденсатного родовища.

Приємно зазначити, що сьогодні ваш
розвиток триває. За останні роки інститут отримав нові інструменти
та компетенції, які дають змогу впевнено рухатися на шляху нарощування
ресурс
ної бази, стабілізації та збільшення обсягів вуглеводнів власного
видобутку.
Бажаю вам творчого натхнення, нових
відкриттів, міцного здоров’я й сімейного добробуту, а інституту – подальшого
розвитку та зміцнення позицій найбільшого центру науки газовидобувної галузі України.
Андрій Фаворов,

член правління АТ «Укргазвидобування»,
який тимчасово здійснює повноваження
голови правління УГВ,
директор з інтегрованого газового бізнесу
НАК «Нафтогаз України»
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ШІСТДЕСЯТ РОКІВ ЗВЕРШЕНЬ
2019 рік ознаменувався шістдесятиріччям від дати
створення УкрНДІгазу – науково-технічного підрозділу
АТ «Укргазвидобування».
Створення і становлення інституту нероздільно пов’язано з історією відкриття в 1950 р. найбільшого у ті роки в
Європі Шебелинського газоконденсатного родовища. У січні
1957 р. в Харкові ВНДІгазом створено лабораторію геології
газових родовищ східних областей України, яка у 1959 р. перетворилася на Українську філію ВНДІгазу. Вже на початку
своєї діяльності колектив інституту розробив геологічні
основи підрахунку запасів газу Шебелинського родовища,
разом із Главгеологією УРСР видав перший підрахунок прогнозних запасів вільного газу для території України.
Запропонована в ті часи інститутом регульована система розробки багатопластових газових покладів з великим
поверхом газоносності забезпечила експлуатацію кількох
горизонтів однією свердловиною, що дало змогу приблизно
вдвічі скоротити на родовищі кількість свердловин. Наукові
рекомендації УкрНДІгазу в галузі проведення свердловин
у продуктивній товщі з великим поверхом газоносності, розкриття газових пластів, кріплення та цементування
свердловин в умовах аномально високих пластових тисків
заклали основи раціональної технології буріння та закінчення свердловин при газопроявленнях. Для її реалізації
інститутом були сконструйовані прилади контролю вмісту
вільної газової фази в бурових розчинах, нові піногасники
та вакуумні дегазатори (останні з 1968 р. поставлялися у
12 країн світу). Розроблена інститутом технологія стала основою стратегії розбурювання газоконденсатних родовищ
України, а потім – Оренбурзького, Уренгойського та інших
родовищ колишнього СРСР.
У 1964 р. УкрНДІгазом разом з ВНДІгазом було розпочато розроблення наукових основ створення підземних сховищ газу. Технологічні проекти експлуатації Олишівського
та Червонопартизанського підземних сховищ газу, виконані
вченими інституту, стали первістками із 13 таких підготовлених інститутом з тих пір, які і сформували сучасну потужну мережу підземного зберігання газу.
Дослідження проблем застосування турбохолодильних
установок; використання як приводу під час транспортування газу авіаційних та судових двигунів; автоматизації технологічних процесів виробництва, проведені УкрНДІгазом, у
подальшому вилилися в самостійні напрями, які отримали
свій подальший розвиток у НДПІАСУтрансгазі та ВНВО
«Союзтурбогаз», що виокремилися із УкрНДІгазу відповідно
в 1971 та 1975 рр.
У роки становлення в УкрНДІгазі плідно працювали
першовідкривачі Шебелинки, лауреати Ленінської премії Б.С. Воробйов, С.Є. Черпак; відомі вчені О.П. Агішев,

Кривуля Сергій Вікторович,
директор УкрНДІгаз
Й.Ю. Лапкін, П.О. Строна, П.Т. Шмигля, І.В. Мудрий,
В.С. Орел, Ч.С. Гусейнов, В.Й. Зільберман, Ю.С. Застежко,
О.В. Язік, Т.Ф. Іванов, М.Ф. Ткаченко, Б.П. Стерлін,
О.І. Бережний, М.І. Дьогтєв, В.В. Дубровський та ін.
Найвагомішими науково-дослідними розробками
інституту сімдесятих років стали: генеральна схема геологорозвідувальних робіт на газ і облаштування нафтогазоносних районів України, перший в країні сайклінг-процес
на Новотроїцькому газоконденсатному родовищі, вакуумні дегазатори, технологія безвогневого під'єднання відводів у діючі трубопроводи без їх зупинки, газосепаратори з
фільтр-пакетами, вологомір «Харків», прилад для газоконденсатних досліджень «Конденсат», масообмінне і сепараційне обладнання на базі контактно-сепараційних елементів
(КСЕ) та багато інших.
Географія діяльності УкрНДІгазу охоплювала Україну,
Білорусію, Молдову, Грузію, Прибалтику, Західний Сибір,
Якутію, Середню Азію, Далекий Схід. У різні часи були підписані і виконувалися контракти та угоди про співробітництво з компаніями «Аймег» (Англія), «Сітко» (Італія),
«Рейхем» (Бельгія), «Самсунг» (Південна Корея), «Рургаз»
(Німеччина), «Вако» (Японія), Пекінським науково-дослідним інститутом розвідки і розробки нафти і газу (Китай),
міжнародною компанією Shell.
№3 2019 |

| 03

На міжнародних виставках, експозиціях ВДНГ СРСР
та УРСР за період 1959–1990 рр. демонструвалося понад
250 розробок, одержано 167 медалей і дипломів.
За роки незалежності України інститут зробив вагомий внесок у відкриття та освоєння 56 газових родовищ, у
тому числі 41 родовища в східному регіоні та 15 – у західному регіоні України, загальні промислові запаси яких становлять понад 79 млрд кубометрів природного газу. Особливе
значення мало відкриття найбільшого за часів незалежності
України Кобзівського родовища газу в Харківській області,
запаси якого становлять понад 30 млрд м3 природного газу.
Сьогодні рух країни до досягнення енергетичної безпеки зумовив повну мобілізацію науково-технічного потенціалу УкрНДІгазу. Усвідомлення важливості і безумовності
виконання завдання з нарощування видобутку природного газу стало основним рушійним фактором модернізації
інституту. Зараз УкрНДІгаз впевнено трансформується в
сучасний науково-дослідний центр, здатний вирішувати виробничі завдання будь-якої складності.

Кадровий потенціал УкрНДІгазу становлять висококомпетентні фахівці з вагомим досвідом роботи в газовидобувній галузі, серед яких 5 докторів та 28 кандидатів наук, які є
дійсними член-кореспондентами та академіками галузевих
академій. Інтелектуальний потенціал реалізовується за 9 головними напрямами діяльності на базі 30 наукових відділів,
12 лабораторій і 1 проектного підрозділу, які розташовані в основних газовидобувних регіонах країни – у Харкові, Полтаві
та Львові, що дає змогу оперативно вирішувати питання науково-технічного забезпечення видобутку вуглеводнів.
Інститут забезпечує науковою, проектною і нормативною документацією повний цикл виробничої діяльності АТ
«Укргазвидобування»:
– аналіз, обґрунтування і підготовка матеріалів для отримання спеціальних дозволів на нові території;
– проектування пошуково-розвідувальних робіт;
– проектування буріння свердловин;
– проектування розробки та облаштування родовищ;
– проектування та оптимізація систем збору, підготовки та транспортування вуглеводнів;

– підключення видобувних об’єктів до мережі магістральних газопроводів без їх зупинки під тиском за розробленою та запатентованою інститутом технологією.
За проектами інституту розробляються всі родовища вуглеводнів Товариства. Науково-технічна продукція
УкрНДІгазу забезпечує ефективну експлуатацiю газових покладiв, в тому числі і на пізній cтaдiї розробки, нaдiйну i безперебiйну роботу системи промислових та міжпромислових
газопроводів АТ «Укргазвидобування», об’єктів підготовки
та переробки сировини тощо.
В основу діяльності УкрНДІгазу покладено діджиталізацію на основі використання високотехнологічного
ліцензійного програмного забезпечення провідних світових компаній: Schlumberger, Halliburton, Esri, Kappa, Petex,
Aspentech, Solidworks, Avtodesk тощо. Так, фахівцям інституту вдалося підвищити ефективність пошуково-розвідувального буріння на площах Greenfield за рахунок 3D
геологічного моделювання в програмному середовищі
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Petrel. Геологічним напрямом інституту широко використовується атрибутивний аналіз сейсмічного хвильового поля в Petrel для виділення ділянок концентрації ресурсів (sweet spots – «солодкі місця»). Завдяки реалізації
проектів пошуково-розвідувальних робіт, розроблених
УкрНДІгазом, Товариством у 2018 р. відкрито 5 нових родовищ (Приштокове, Кленове, Рябухівське, Нурівське та
Бугаївське ГКР). Загалом сумарний видобуток із розвідувальних свердловин, пробурених та підключених за проектами УкрНДІгазу, за період 2016–2018 рр. наближається
до позначки в 1,8 млрд м3.
Закупівля програмних комплексів Petrel та Eclipse дала
змогу зробити рішучий крок у напрямку створення та супроводу 3D постійно діючих геолого-технологічних моделей (ПД
ГТМ) родовищ (покладів). За результатами роботи у 2018 р.
для АТ «Укргазвидобування» створено 10 3D-моделей родовищ. Серед перших результатів варто відзначити закладену
згідно зі створеною 3D ПД ГТМ св. № 24 Вишневського ГКР.
Свердловину пробурено і введено в експлуатацію в 2018 р.,
її поточний дебіт становить 141,2 тис. м3/добу, а станом на
01.07.2019 р. видобуто близько 46 млн м3 газу.
В інституті використовується програмне забезпечення
Landmark Сompass компанії Halliburton, яке дає можливість
проектувати у 3D-візуалізації похило-спрямовані, горизонтальні свердловини, завантажувати аналізи і зберігати
інклінометричні дані, здійснювати оперативне внесення даних для корекції профілю свердловини в процесі проводки
свердловини, аналізувати зближення і запобігати зіткненням із раніше пробуреними стволами свердловин.
Використання фахівцями УкрНДІгазу симулятора багатофазного усталеного потоку PipeSim компанії
Schlumberger дає змогу змоделювати оптимальні умови
експлуатації свердловин, безперебійне та ефективне переміщення флюїдів від привибійної зони пласта до об’єктів
підготовки, промислової переробки та до пункту передачі
товарної продукції споживачу.
Інжиніринговий напрям УкрНДІгазу завдяки програмним комплексам, зокрема Aspen HYSYS, успішно працює в
напрямі комплексного вирішення проблем для ефективної
експлуатації об’єктів із підготовки та переробки вуглеводнів та розроблення нестандартизованого обладнання для
нафтогазової галузі.
Інститутом активно впроваджується технологія приєднання відгалужень до діючих газопроводів без припинення видобутку цільового продукту з використанням сучасного обладнання TD Williamson.
Розвиток ринку сервісних послуг, який працює за світовими стандартами, був поштовхом для переходу на стандарти American Petroleum Institute (АРІ). Зараз значною мірою
оновлено лабораторну базу інституту, яку укомплектовано
високотехнологічним обладнанням світового рівня, що дає
змогу оперативно та достовірно проводити дослідження, в
тому числі і за стандартами АРІ.
Велику увагу УкрНДІгаз приділяє ключовим аспектам
дотримання Кодексу газотранспортної системи України
та Кодексу газорозподільних систем, що безпосередньо
пов’язані з контролем якості газу. З цією метою наявну
приладову еталонну базу інституту розширено сучасними

аналізаторами та аналітичним обладнанням, що в комплексі
дає змогу проводити дослідження якості газу на абсолютно
новому рівні. Крім того, на базі УкрНДІгазу функціонує секретаріат Технічного комітету стандартизації України «Газ
природний» (ТК 133).
Інститут оперативно реагує на зміни законодавства
країни. Так, у зв’язку із введенням в дію закону про «Оцінку
впливу на довкілля» УкрНДІгазом виконуються звіти з ОВД
для забезпечення отримання дозвільних документів з метою
проведення пошуково-розвідувального та експлуатаційного
буріння. Фахівці інституту як розробники звітів беруть активну участь у громадських слуханнях з ОВД.
За часи існування УкрНДІгазу створено та захищено охоронними документами понад 1000 інноваційних
рішень. Сьогодні підтримується чинність 129 патентів
України на винаходи (корисні моделі), власником яких є
АТ «Укргазвидобування».
Таким чином, інтелектуальний потенціал УкрНДІгазу,
примножений високотехнологічним програмним забезпеченням, сучасним лабораторним обладнанням та контрольно-вимірювальними приладами, є основою розвитку інституту та АТ «Укргазвидобування».
Оперативне та успішне реагування інституту на виклики сьогодення в контексті науково-технічного супроводу діяльності Товариства дає змогу з повною впевненістю
стверджувати, що УкрНДІгаз робив та робить правильні
кроки на шляху реалізації програми стабілізації та нарощування видобутку вуглеводнів та досягнення енергетичної
безпеки країни.
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UA

Проблема геологічної інтерпретації даних сейсморозвідки під час нафтогазопошукового
процесу, отриманих в умовах складного геологічного середовища із складнопобудованими і
в тому числі неструктурними пастками вуглеводнів, полягає у неоднозначності викладення
особливостей хвильового поля. Слід зазначити, що така геофізична інформація значною мірою не адаптована для сприйняття геологів і потребує застосування додаткових методів обробки. Комплексування результатів атрибутивного аналізу хвильового поля, моделювання
складнопобудованого геологічного середовища на основі наявної свердловинної інформації
у програмному комплексі Petrel дає змогу виявити зони, сприятливі для утворення промислових скупчень нафти та газу.
Ключові слова: пошуки вуглеводнів, атрибутивний аналіз, яскрава пляма, програмний
комплекс Petrel, аномалія хвильового поля.

RU

Проблема геологической интерпретации данных сейсморазведки в нефтегазопоисковом
процессе, полученных в условиях сложного геологического строения с сложнопостроенными
и в том числе неструктурными ловушками углеводородов, заключается в неоднозначности
трактовки особенностей волнового поля. Следует отметить, что такая геофизическая информация в значительной степени не адаптирована для восприятия геологов и требует применения дополнительных методов обработки. Комплексирование результатов атрибутивного
анализа волнового поля, моделирование сложнопостроенных геологических сред на основе
имеющейся скважинной информации в программном комплексе Petrel позволяет выявить
зоны, благоприятные для образования промышленных скоплений нефти и газа.
Ключевые слова: поиски углеводородов, атрибутивный анализ, яркое пятно, программный
комплекс Petrel, аномалия волнового поля.

EN

The problem of geological interpretation of seismic data in the oil and gas prospecting process, obtained in conditions of a complex geological environment with complexly constructed and including nonstructural traps of hydrocarbons, is the ambiguity of the interpretation of the characteristics
of the wave field. It should be noted that such geophysical information is largely not adapted for the
perception of geologists and requires the use of additional processing methods. Complexing the
results of the attributive analysis of the wave field, modeling a complex geological environment on
the basis of available well information in the software complex Petrel allows us to identify the zones
favorable for the formation of industrial accumulations of oil and gas.
Key words: hydrocarbon exploration, attributive analysis, bright spot, software complex Petrel,
anomaly of wave field.

УДК 553.98 (477.5)

Постановка проблеми. З кожним роком
пошуки та розвідка родовищ вуглеводнів утруднюються у зв’язку з тим, що фонд традиційних
пасток практично вичерпаний і об’єкти дослідження стають усе складнішими. Суттєво підвищити якість, а отже, й ефективність проектування геологорозвідувальних робіт можливо за
рахунок втілення інтегрованих комп’ютерних
технологій з використанням сучасних методів
3D-моделювання геологічних об’єктів та створення на їх основі експертних систем підтримки прийняття рішень [1]. Атрибутивний аналіз хвильового поля є важливим складником
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процесу створення тривимірної цифрової геологічної моделі, оскільки являє собою вивчення
як динамічних характеристик сейсмічного поля
та його похідних, так і атрибутів, отриманих у
результаті різних перетворень, розрахунку геометричних параметрів, нейронних мереж, спектрального розкладання та ін. [2]. Цей аналіз та
його інтерпретація виконуються дослідниками
різного профілю. Однак лише досвід та знання геолога надають результатам атрибутивного аналізу власне геологічної інтерпретації та
можливості прийняття геологічно-зважених та
обґрунтованих рішень.

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

Рис. 1.  Літологічний розріз через св. 16-Північно-Голубівська – 103-Максальська. Заміщення пісковика
продуктивного горизонту М-2

Аналіз попередніх робіт. Сейсмічні атрибути використовуються на всіх стадіях геологорозвідувального процесу, а також на стадії
розробки родовищ. Ними вважаються як безпосередні виміри сейсмічних даних – геометричних, кінематичних і динамічних характеристик хвильового поля, так і різні статистичні
оцінки та похідні, отримані за допомогою математичних перетворень.
З появою цифрового запису польових сейсмічних даних у 60-х роках минулого сторіччя
виникла технологія «яскравої плями» («bright
spot»), яка пов’язувала наявність локально ізольованих аномалій хвильового поля зі змінами
літології або флюїдонасичення пластів.
Використання цього методу дало змогу отримати відповіді на причини цілої низки
прикрих помилок у минулому, яких можливо
було б уникнути. Так, під час виконання пошуково-розвідувальних робіт у 1964 р. в межах
Північно-Голубівського підняття була пробурена свердловина (св.) 16-Північно-Голубівська,
в якій з горизонту М-2 отримали приплив газу
дебітом 136,8 тис. м3/д.
Майже 40 років потому з метою розробки покладу горизонту М-2, виявленого у св.
16-Північно-Голубівська, була пробурена експлуатаційна св. 103-Максальська. Однак виявилося, що 20-метровий пласт-колектор, який

передбачалося розкрити свердловиною, повністю заміщений глинистими породами (рис. 1).
У 2011 р. на цій ділянці виконано сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D. У результаті інтерпретації та обробки параметрів
хвильового поля із застосуванням атрибутивного аналізу та власне технології «яскравої плями» було з’ясовано, що св. 103 пробурена за межами покладу (рис. 2, 3).
Широке впровадження цифрового запису
різко збільшило точність оцінок сейсмічних
атрибутів і, як наслідок, збільшило їхню інформативність під час геологічної інтерпретації

Рис. 2.  Північно-Голубівська площа. Атрибутивні

перетворення хвильового поля в розрізі через св.
16-Північно-Голубівська – 103-Максальська. «Яскрава
пляма» на рівні продуктивного горизонту М-2
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Рис. 3.  Північно-Голубівська площа (Максальське

родовище). «Яскрава пляма» на рівні продуктивного
горизонту М-2 (C2m)

результатів робіт. У 70–80-х рр. з’явилася можливість кольорової візуалізації, що різко підвищило інформативність сейсмічних даних.
Конвертація сейсмічних амплітуд в акустичний
імпеданс, більш тісно пов’язаний з фізичними
властивостями порід і їх флюїдонасиченістю,
дало розвиток геологічному напряму в інтерпретації сейсмічних даних (сейсмостратиграфія, сейсмофаціальний аналіз, виявлення
тектонічних порушень за геометричними атрибутами). Важливим стало створення методу
атрибутивного AVO (Amplitude Variation with
Offset) аналізу і його застосування на практиці
як для пошуків, так і для розробки родовищ.
У 90-х рр., із розвитком та масовим впровадженням у виробництво комп’ютерної техніки
та спеціального програмного забезпечення, відкрилися можливості для застосування різноманітних статистичних та імовірнісних методів
обробки даних (багатовимірний статистичний
аналіз, методи класифікації, застосування нейронних мереж).
Сьогодні більшістю компаній широко використовуються тривимірні цифрові геологічні моделі (ЦГМ) родовищ нафти і газу та певні
атрибутивні перетворення хвильового поля.
Так, інтерпретатори сейсморозвідки 3D використовують сейсмічну інверсію – процес транс
формації сейсмічних даних у дані петрофізичних властивостей середовища (із залученням
даних ГДС) для прогнозування колекторських
властивостей перспективних інтервалів розрізу, зокрема, розрахунку кубів пористості (через
регресійні залежності акустичного імпедансу),
глинистості та ін.
Головним завданням атрибутивного аналізу є встановлення зв’язків між динамічними
характеристиками і свердловинними значеннями фільтраційно-ємнісних параметрів. Це дає
змогу отримати інформацію з сейсмічного поля
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у міжсвердловинному просторі та дає уявлення про латеральний розподіл літології товщі на
великих відстанях від свердловин, що сприяє
підвищенню надійності геологічного прогнозу
і мінімізації ризиків під час буріння. Завдання
дослідження полягає у виборі певних атрибутивних перетворень сейсмічного 3D-куба в
програмному комплексі Petrel для обґрунтування оптимальних місць закладання пошукових
та розвідувальних свердловин.
Основні результати досліджень. Застосу
вання атрибутивного аналізу наведено на прикладі Нурівського підняття, розташованого на
території Харківської області України.
За результатами сейсморозвідувальних
робіт 3D, виконаних у 2016 р. на рівні серпуховських та башкирських відкладів карбону,
Нурівське підняття чітко фіксується як структурний ніс субширотно-північно-східного простягання. Шарнір структурного носу нахилений на південний захід, а на північний схід він
переходить у моноклінальний підйом пластів у
напрямку Максальської структури.
На рівні відкладів башкирського ярусу моноклінальний підйом обмежений тектонічними
порушеннями, що зумовлює утворення структурно-тектонічного блоку і ймовірної пастки
(Північно-Нурівський об’єкт).
Згідно з проектом пошуково-розвідувального буріння у 2018 р. пробурена пошукова св.
100-Нурівська (дублер св. 4-Нурівська), яка за
фактичної глибини 3550 м розкрила перспективні продуктивні горизонти М-3, Б-2, Б-3 середнього карбону. За результатами випробування горизонту М-3 отримано промисловий приплив газу
Qг = 31,1 тис. м3/добу на шайбі діаметром 4 мм
та відкрито нове Нурівське родовище.
Беручи до уваги відсутність тектонічного екранування встановленого покладу,
тобто диз’юнктивного обмеження пастки
на рівні московських відкладів за результатами інтерпретації 3D-сейсморозвідки [3],
на рівні горизонту М-3 ймовірно очікувати
літологічну пастку. Тому для її окреслення
були застосовані атрибутивні перетворення
в програмі Petrel.
До 3D сейсмічного куба були застосовані
сейсмічні перетворення магнітуди або миттєвої амплітуди (envelope) та отримано підтверд
ження технології «яскравої плями» (рис. 4).
Так, у св. 100-Нурівська отримано приплив газу
з горизонту М-3. Св. 103, пробурена в межах
«яскравої плями», підтвердила наявність газонасиченого колектора. За даними геофізичних
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досліджень свердловин (ГДС) горизонт М-3
представлено газонасиченим пісковиком із
хорошими колекторськими властивостями
(Кп = 12–17% Кг = 73–83%, Неф.–11,6 м). У
св. 6-Нурівська за результатами переінтерпретації ГДС (2018 р.) встановлено газоводяний
контакт (ГВК).
Це дає змогу пов’язати «яскраву пляму» із
характером насичення, а відтак обмежити контур встановленого покладу.
За результатами параметричного аналізу
в хвильовому полі по поверхні продуктивного горизонту М-3 (C2m) побудовано карту
цього атрибуту envelope. За наявністю «яскравої плями» у хвильовому полі (зміна властивостей та наповнення колектора або ймовірна
ділянка акумуляції газу) окреслено ймовірний контур виявленого покладу на рівні цього горизонту (рис. 5).
Наявність «яскравої плями» дає змогу виділити ще один прогнозний поклад, де запланована і зараз буриться пошукова св. 110-Нурівська
(рис. 4 та 5). Ця свердловина буриться у межах
Нурівської структури в апікальній частині
Північно-Нурівського диз’юнктивно-обмеженого блоку.

Окрім покладу горизонту М-3 на розрізі (рис. 4) у місцеположенні св. 110-Нурівська,
у башкирському ярусі спостерігається низка
«яскравих плям» (рис. 4), згрупованих під обмежуюче тектонічне порушення. А тому тут
ймовірно очікувати газові поклади і в інших
продуктивних горизонтах башкирського ярусу,
наприклад, Б-6 чи Б-8.
За результатами буріння св. 110-Нурівська
очікується відкриття покладу в горизонті
М-3 та визначення, з чим пов’язані «яскраві
плями» нижче по розрізу цієї свердловини
(літологічне наповнення, газонасичення чи
щось інше).
У св. 100 горизонти Б-2 та Б-3 за даними
ГДС представлено пісковиками глинистими
ущільненими з газонасиченими прошарками
(Кп = 7–10%). Як видно з розрізу (рис. 4), на рівні даних горизонтів теж спостерігається «яскрава пляма» атрибута envelope.
Св. 103-Нурівська підтвердила наявність
газонасиченого колектора у башкирських відкладах (за ГДС), що дає змогу пов’язати «яскраву пляму» із характером насичення. Однак,
з огляду на низькі колекторські властивості горизонтів Б-2 та Б-3 башкирського віку,

Рис. 4.  Атрибутивні перетворення хвильового поля – «яскраві плями» в розрізі через св. 6, 103, 100, 110 Нурівські
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Рис. 5.  Нурівська структура. «Яскрава пляма» на рівні продуктивного горизонту М-3 (C2m)
отримання кондиційного припливу вуглеводнів
можливе лише за застосування методу інтенсифікації, тому тут рекомендовано гідророзрив
пласта (ГРП).
Подальше використання атрибутивних
перетворень сейсмічного 3D-куба планується для обґрунтування цільових продуктивних
горизонтів у розвідувальних свердловинах та
оперативного коригування програми пошуково-розвідувальних робіт на розвідуваних
площах.
Висновки. Усе вищевказане дає змогу сформулювати таку концепцію. Сейсморозвідувальні
роботи 3D, використання програмного комплексу Petpel та атрибутивного аналізу дає змогу

виявити зони аномальної поведінки хвильового поля (амплітудні, частотні та ін.), що можуть
пов’язуватися з різними причинами – зміною
петрофізичних властивостей пласта, літологічного складу, флюїдонасичення (наявність покладу) або ж зони тріщинуватості та ін. І тільки детальний аналіз аномалій хвильового поля
кваліфікованим експертом-геологом зі значним
досвідом роботи, глибокими знаннями геології
цього району, концептуальних основ геології
нафти та газу та знайомого з результатами буріння в межах досліджуваної території дає змогу вибрати серед цих аномалій об’єкти, цікаві
з погляду нафтогазоносності. Після перевірки
бурінням ці об’єкти можливо ідентифікувати.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Пороскун В.И. Теоретические и методические основы принятия решений при поисках и разведке месторождений нефти и газа с использованием
компьютерных технологий: автореф. дис. на получение научн. степени доктора технических наук: спец. 25.00.12 [Текст] /В.И. Пороскун. – М, 2006. – 171 c.
2. Воскресенский Ю.В. Изучение изменений амплитуд сейсмических отражений для поисков и разведки залежей углеводородов [Текст]: учебн. пособие для
вузов / Ю.В. Воскресенский. – М.: РГУ нефти и газа, 2001. – 68 с.
3. Єнгаличева Г.П. Звіт. Сейсморозвідувальні роботи на Нурівській площі за технологією 3D [Текст] / Г. Єнгаличева, Н. Коробейнікова, В. Ручко та ін. – ТОВ
«Вікоіл ЛТД», Київ, 2016. – 213 с.
10 |

| №3 | 2019

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

Підвищення ефективності пошуково-розвідувального
буріння на Greenfield за рахунок 3D геологічного
моделювання в програмному комплексі Petrel
© Кривуля С.В.
канд. геол. наук
УкрНДІгаз
Фірман М.А.
Мачужак М.І.
канд. геол.-мінер. наук
АТ «Укргазвидобування»
Лизанець А.В.
канд. геол.-мінер. наук
Ковшиков А.О.
Троянов О.М.
УкрНДІгаз
УДК 553.98 (477.5)

UA

Викладено поточний стан нафтогазової галузі України. Виявлено негативні фактори
збільшення ресурсної бази. Визначено три основні складники підвищення ефективності
буріння на нових площах.
Ключові слова: пошуки вуглеводнів, ресурсна база, сейсморозвідка, програмний комплекс
Petrel, ефективність буріння.

RU

Изложено текущее состояние нефтегазовой отрасли Украины. Выявлены негативные
факторы восполнения ресурсной базы. Определены три основные составляющие повышения эффективности бурения на новых площадях.
Ключевые слова: поиски углеводородов, ресурсная база, сейсморазведка, программный
комплекс Petrel, эффективность бурения.

EN

The current state in the oil and gas industry of Ukraine is described. Negative factors of
replenishment of the resource base are revealed. Three main components of increasing the
efficiency of drilling in new areas were identified.
Key words: hydrocarbon exploration, resource base, seismic exploration, Petrel software, drilling
efficiency.

У старих нафтогазовидобувних регіонах після досягнення піку видобутку газу (в
Україні це 68,7 млрд м3 газу у 1975 р.) неминуче починається поступове його падіння
внаслідок зниження пластового тиску й обводнення продуктивних пластів. Таке падіння видобутку є об’єктивно-закономірним і
пов’язано з виснаженням на 80–90% основних
значних за запасами газоконденсатних родовищ
України – Шебелинського, Хрестищенського,
Єфремівського, Мелихівського, Кегичівського,
Рудківського, Битківського та деяких інших, які
вже забезпечили близько 85% загального видобутку газу в Україні. Видобуток газу з виснажених родовищ буде зменшуватися незалежно від
рівня технології, а хоча б короткочасне сповільнення темпів його падіння вимагає впровадження з кожним роком все більш складних і капіталоємних технологій.
Єдиною умовою стабілізації і можливого нарощування видобутку газу є постійне поповнення ресурсної бази видобутку за рахунок приросту нових
розвіданих запасів в результаті проведення широкомасштабних пошуково-розвідувальних робіт [1].
Але під час реалізації цього завдання необхідно
враховувати суттєву вивченість регіонів упродовж
багаторічних геологічних досліджень підприємствами Міністерства геології України – практично
вся територія нафтогазоносних провінцій України

багаторазово вивчалася сейсморозвідкою 2D, в
межах доступних глибин пробурено велику кількість параметричних, пошукових і розвідувальних
свердловин.
Можна стверджувати, що всі основні класичні
структурні форми – антиклинальні підняття, тектонічні блоки, приштокові структури – не лише вивчені сейсморозвідкою, але й перевірені глибоким
бурінням. Тому в останні роки все більше уваги під
час проведення пошуково-розвідувальних робіт
приділяється вивченню та пошукуванню нетрадиційних пасток вуглеводнів – літологічних, стратиграфічно екранованих, пасток газу центрально-басейнового типу.
Традиційні методи і прийоми проведення пошуково-розвідувальних робіт стають усе менш
ефективними, а об’єкти дослідження – більш
складними. Під час проведення пошуково-розвідувальних робіт геологи змушені вирішувати цілий спектр геолого-економічних завдань, для чого
необхідно враховувати накопичений багаторічний
досвід та оперативно обробляти великі обсяги різноманітної інформації. Суттєво підвищити якість,
а отже, й ефективність геологорозвідувальних робіт можливо за рахунок упровадження інтегрованих комп’ютерних технологій з використанням сучасних методів моделювання геологічних об’єктів
та створення на їх основі експертних систем підтримки прийняття рішень.
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Обов’язковою умовою підвищення ефективності пошуково-розвідувального буріння є наявність трьох І-складників:
Інформація – структуровані дані польових геологічних і геофізичних досліджень (сейсморозвідка,
малоглибинні термо-радіо-геохімічні дослідження,
граві-магніто-електророзвідка), результати буріння
свердловин (промислово-геофізичні дослідження,
дані керну, результати випробування).
Інструмент – високопродуктивні комп’ютери,
сучасне програмне забезпечення.
Інтелект (компетенція) – високопрофесійні
фахівці з багаторічним досвідом роботи та знаннями про геологічну будову регіону досліджень.
Інформація. Як показала світова практика,
кардинальним рішенням проблеми підвищення
якості та достовірності вивчення геологічної будови є виконання сейсморозвідувальних досліджень
за технологією 3D та тривимірне моделювання
геологічного середовища на підставі їх результатів. І в цьому напрямі досягнуті значні успіхи. Так,
обсяги 3D-сейсморозвідки порівняно з 2013 р. на
пошукових площах та родовищах вуглеводнів АТ
«Укргазвидобування» збільшено в 16 разів. Як наслідок, отримання принципово нової, об’ємної інформації про геологічну будову дало змогу наростити обсяги пошуково-розвідувального буріння з
79,3 тис. м у 2014 р. до 184,8 тис. м у 2018 р.
Для прикладу наведемо порівняння результатів сейсморозвідок 2D та 3D, проведених
на Моспанівський структурі в межах ЗахідноВолохівського спецдозволу на користування
надрами АТ «Укргазвидобування». За результатами 2D виділяється структура прирозломного типу
тільки у відкладах верхньовізейського під’ярусу
нижнього карбону. В її межах рекомендовано буріння двох пошукових свердловин глибиною 4900
та 5000 м. У вище залягаючих відкладах структура
не виділяється (рис. 1).

а

За результатами інтерпретації звітних матеріалів 3D-сейсморозвідки встановлено, що екрануючий Моспанівську структуру скид, на відміну від даних 2D, фіксується на часових розрізах у
відкладах нижнього, середнього та верхнього карбону, завдяки чому створює прирозломні структури-пастки вуглеводнів (рис. 2 та 3). Через кут нахилу площини скиду відбувається значне зміщення
апікальних частин з глибиною на південь. Завдяки
виконаним побудовам автори вважають, що основні перспективи Моспанівської структури будуть
пов’язані насамперед (за аналогією з Волохівським
ГКР) з продуктивними горизонтами московського
та верхньої частини башкирського ярусів середнього карбону.
Під час інтерпретації матеріалів 3D встановлено, що рекомендовані до буріння свердловини
1 та 2 розташовані в неоптимальних структурних
умовах на рівні візейського ярусу нижнього карбону, склепіннєва частина яких зміщена на 1800 м
на північ, що значно перевищує прогнозну площу
газоносності.
Отриманий за останні роки величезний обсяг
первинної геолого-геофізичної інформації вимагає необхідності її збереження, систематизації та
аналізу. Для цього застосовується СУБД Access,
який використовується для накопичення та перетворення її у формати, придатні до імпорту у робочі проекти ArcGIS (ESRI) та Petrel (Schlumberger)
для подальшої обробки (рис. 4). Фактично БД є
центральним і відправним ланцюгом у процесі
побудови геологічної моделі. На базі СУБД Access
в УкрНДІгазі створена розвинена БД геологічної
інформації, яка налічує дані (різного ступеня повноти та достовірності) з більш ніж 12 000 свердловин, пробурених у Східному та Західному регіонах.
У 2019 р. АТ «Укргазвидобування» уклало кон
тракт із фірмою Schlumberger на закупку галузевої
бази даних та впровадження системи управління

б

Рис. 1.  Структурна карта а геологічний розріз б Моспанівської структури з паспорта на структуру
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Рис. 2.  Схема диз’юнктивних дислокацій за результатами інтерпретації 3D-сейсморозвідки

а

б

Рис. 3.  Поверхні візейського а та московського б ярусів за результатами попередньої інтерпретації
3D-сейсморозвідки

геолого-промисловими даними. Таким чином,
з’явиться одне місце, у якому буде зібрана уся наявна інформація від початку геологічного вивчення
територій до заключних етапів експлуатації родовищ нафти і газу [2].
Інструмент. У процесі виконання науково-дослідних та проектних робіт геологічного напряму в системі «Укргазвидобування» напрацьована технологічна схема побудови тривимірних
цифрових геологічних моделей (ЦГМ), де центральне місце займає ПК Petrel (Schlumberger),
який у комплексі з СУБД MS Access та ГІС ArcGIS
( ESRI ) становить набір мінімально необхідних
програмних та інформаційних засобів, що здатні
обслуговувати всі аспекти діяльності нафтогазовидобувної компанії в плані прийняття науково
обґрунтованих рішень та створення необхідної
проектної та звітної документації.
ПК Petrel нині є найбільш повним спеціалізованим програмним продуктом, на базі якого реалізовані новітні робочі алгоритми та новаторські
технології для створення 3D ЦГМ родовищ і покладів вуглеводнів. За останні роки УкрНДІгазом
закуплено 38 ліцензій на використання ПК Petrel
(Schlumberger), 12 ліцензій на використання ПК

Techlog (Schlumberger), 34 ліцензії на використання
ГІС ArcGIS.
На етапі створення робочих проектів у середо
вищі ПК Petrel формується структурована БД, яка
забезпечує високу технологічність процесу тривимірного моделювання та створює єдине інформаційне середовище для сумісного аналізу польових геофізичних, сейсмічних, каротажних, свердловинних,
промислових і геодезичних даних. У робочий проект імпортуються усі наявні дані, які було отримано
на попередніх етапах геологорозвідувальних робіт:
– координати усть, альтитуди та глибини вибоїв свердловин, дані замірів інклінометрії;
– каротажні діаграми (у форматі LAS) та результати інтерпретації геофізичних досліджень у
свердловинах (покрівля та підошва інтервалів, літологія, характер насичення колекторів, ефективна
товщина, пористість та газонасиченість);
– інтервали відбору керну та результати його
дослідження;
– результати дослідження та випробування у
свердловинах;
– структурні карти будь-яких поверхонь (горизонт відбиття, маркуючий вапняк, продуктивний горизонт та ін.) та профільні побудови;
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Рис. 4.  Приклад збереження геологічної, геофізичної та промислової інформації по свердловині в СУБД MS Access
– часові розрізи або куби 3D-сейсморозвідки у
форматі Seg-Y;
– результати досліджень вертикального сейсмічного профілювання по свердловинах та швидкісна модель геологічного середовища родовища (площі) для ув’язки часового та метричного масштабів.
За всіма пунктами повинен здійснюватися постійний контроль якості і повноти вхідної інформації, що є запорукою побудови адекватної моделі
геологічного об’єкта.
Подальший процес створення ЦГМ передбачає:
– кореляцію стратиграфічних розрізів свердловин за даними ГДС, визначення реперних горизонтів для побудови структурного каркасу моделі;
– кінематичну інтерпретацію даних сейсморозвідки – трасування горизонтів відбиття, визначення розривних порушень, границь соляних штоків;
– ув’язку результатів інтерпретації сейсморозвідки та стратиграфічної кореляції розрізів свердловин, створення швидкісної моделі;
– створення тривимірного тектонічного каркасу геологічної моделі, моделювання площини
розривних порушень та границь соляних штоків;
– створення тривимірної структурно-тектонічної моделі родовища, моделювання поверхонь
основних реперних горизонтів;
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– обробку та інтерпретацію даних ГДС по
свердловинах (петрофізичні моделі пластів, визначення ефективної товщини, коефіцієнтів пористості, газонасиченості та ін.);
– тривимірне моделювання продуктивних
пластів, їх літолого-фаціального складу, фільтраційно-ємнісних властивостей та насичення.
Створена за таким принципом 3D ЦГМ є важливим інформаційним інструментом для оперативного прийняття науково обґрунтованих рішень
з управління процесами пошуку, розвідки та розробки родовищ (рис. 5–6) [3].
Інтелект (компетенція). Володіння сучасною
технікою та технологіями ще не є підставою для прийняття правильних рішень. Головною запорукою
прийняття обґрунтованих висновків є наявність
фахівців подвійної кваліфікації з багаторічним досвідом роботи, які спроможні поєднати багатогранну геологічну, геофізичну, геолого-промислову та
іншу інформацію у єдину комплексну систему, яка
повинна враховувати закономірності формування
та розташування у просторі зон нафтогазонакопичення, родовищ у зонах і покладів у родовищах.
Наприклад, територія Північного борту
Дніпровсько-Донецької западини, структуроутворення в межах якого відбувалося за рахунок

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

Рис. 5.  Робочий проект 3D геологічної моделі Мелихівського ГКР в ПК Petrel

Рис. 6.  Робочий проект 3D геологічної моделі Східно-Полтавського ГКР в ПК Petrel
формування диз’юнктивних дислокацій – згідних
та незгідних скидів, які утворили на моноклінальному схилі протяжні структурні лінії, вздовж яких
сформовані пастки вуглеводнів двох основних типів:
диз’юнктивно екрановані та структурні з елементами
диз’юнктивного екранування. Нафтогазоносність
диз’юнктивно екранованих пасток, які утворені не
згідними скидами, пов’язана з відкладами як нижнього карбону, так і середнього, а утворених згідними скидами (аналогами Краснорецького скиду)
– пов’язана переважно із продуктивними горизонтами середнього карбону у складі московського та
верхньої частини башкирського ярусів. Цей факт зумовлений різними геологічними процесами, завдяки яким утворені скиди характеризуються різними
екрануючими властивостями [4, 5].

Ця закономірність розповсюдження покладів ВВ, умов їх формування і руйнування не
завжди враховується під час підготовки паспортів на структуру і не відповідає потребам підвищення ефективності пошуково-розвідувального
буріння (рис. 7).
Таким чином, величезний обсяг геологічної,
геофізичної, геолого-промислової інформації,
яка накопичена в УкрНДІгазі щодо родовищ вуглеводнів і пошукових площ, наявність сучасного
комп’ютерного обладнання та новітніх програмних
комплексів, наявність компетентних фахівців дає
змогу підтримувати високий рівень успішності гео
лого-пошукового процесу. Для підвищення ефективності необхідне обов’язкове застосування на
нових пошукових площах сейсморозвідувальних
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Рис. 7.  Проектний а та фактичний б розрізи через склепіннєву частину Недільної структури
досліджень за технологією 3D та створення тривимірних геологічних моделей Greenfield.
Послідовність виконання цих робіт, яку передбачається впровадити у виробництво, наведена
на схемі (рис. 8). Відповідно до неї після складання
сейсморозвідувальною організацією паспорта на
об’єкт він потрапляє на експертний аналіз, за результатами якого вирішується питання обґрунтованості введення прогнозної структури-пастки до
пошукового буріння.
Якщо якість інтерпретації сейсмічних матеріалів задовольняє сучасним уявленням про геологічну будову території, то результати сейсмічних даних
приймаються для проектування геологорозвідувальних робіт. У подальшому на прогнозний об’єкт
складається проект пошуково-розвідувального буріння, а за від’ємного заключення матеріали підлягають переінтерпретації, створенню альтернативної
моделі, виконанню атрибутивного аналізу та ін.
Завдяки ефективному поєднанню вищезазначених критеріїв за останні 20 років геологами
УкрНДІгазу за участю фахівців геологічного департаменту АТ «Укргазвидобування» розроблено

понад 200 проектів пошуково-розвідувальних робіт, згідно з якими пробурено 1090 свердловин загальною проходкою близько 3,4 млн метрів. З них
передано в експлуатацію 609 свердловин. При цьому, незважаючи на відносно значну вичерпаність
фонду об’єктів, збільшення кількості малорозмірних та складнопобудованих структур, успішність
буріння не зменшувалася нижче за 60%.

Рис. 8.  Принципова схема складання проектів
пошуково-розвідувальних робіт
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Впровадження сучасних програмних комплексів під
час проектування буріння свердловин і виконання
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UA

Наведено короткий огляд сучасних програмних комплексів для виконання проектних та інжинірингових розрахунків технологічних операцій з буріння і кріплення свердловин. На основі прикладів розрахунків проведено аналіз отриманих результатів та надано рекомендації.
Ключові слова: антиколізія, буріння, інжинірингові розрахунки, навантаження, програмний
комплекс Landmark.

RU

Приведен короткий обзор программных комплексов для выполнения проектных и инжиниринговых расчетов технологических операций по бурению и креплению скважин. На основании примеров расчетов проведен анализ полученных результатов и даны рекомендации.
Ключевые слова: антиколлизия, бурение, инжиниринговые расчеты, нагрузки, программный
комплекс Landmark.

EN

A brief overview of the software systems for the design and engineering calculations of technological
operations during drilling and cementing. On the basis of calculation examples, the analysis of the
obtained results and recommendations were provided.
Key words: anticollision, drilling, engineering calculations, loads, Landmark software.

Постановка проблеми. Основним завданням нарощування видобутку вуглеводнів на родовищах газовидобувного комплексу України є
швидке безаварійне буріння і кріплення свердловин з отриманням на фініші максимально надійних об’єктів – свердловин з метою їх подальшої довготривалої експлуатації, інтенсифікації,
переходу на наступні об’єкти тощо. Досягнення
намічених цілей без упровадження сучасних
програмних комплексів для виконання проект
них та інжинірингових розрахунків неможливе.
Аналіз досліджень та публікацій. З метою підвищення ефективності проектних та
бурових робіт, глибокого аналізу, планування
та моделювання операції в свердловинах для
створення оптимального дизайну, запобігання виникненню прихватів колон труб і поломок вибійних компонувань бурильних колон,
а також задля аналізу й управління ризиками виникнення ускладнень під час буріння в
УкрНДІгазі за сприяння Департаменту буріння
АТ «Укргазвидобування» впроваджено використання п’яти модулів програмного комплексу
Landmark компанії Halliburton – одного зі світових лідерів з розроблення програмного забезпечення для проектування та інжинірингового
супроводу буріння свердловин, а саме:

– Compass – модуль проектування похило-спрямованих і горизонтальних стовбурів
свердловин, завантаження і зберігання інклінометричних даних, побудови антиколізії (ризику
перетину) для стовбурів сусідніх свердловин;
– CasingSeat – проектування варіантів конструкцій свердловин на підставі геологічних
даних та даних щодо діаметру закінчування
свердловини [1];
– StressCheck – модуль для розрахунків обсадних колон на міцність із можливістю оптимального підбору обсадних труб за марками сталей і
товщиною стінок із мінімальними витратами, аналіз навантажень на обсадні колони і хвостовики в
процесі їх спуску, цементування та експлуатації,
аналіз допустимого зносу обсадних труб [2];
– WellPlan – розрахунок і аналіз напружень
та моментів під час виконання спуско-підйомних операцій (СПО) й обертання бурильної колони, розрахунок бурильної колони на міцність,
розрахунок осьового навантаження на долоті та
на гаку. Розрахунок гідравлічних втрат у системі
циркуляції бурового розчину з урахуванням графіка суміщених тисків пластових тисків і тисків
гідророзриву порід, розрахунок гідромоніторної
програми, оптимальних режимів СПО з урахуванням перепаду тисків, оптимізація питомої
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ваги бурового розчину, розрахунок оптимальної
швидкості буріння і режиму циркуляції для повної очистки стовбура свердловини від вибуреної
породи. Розрахунок програми цементування обсадних колон і хвостовиків, центрування обсадних колон, підбір і розміщення центраторів [3];
– WellCat – модуль детального моделювання
й аналізу міцності обсадних колон з урахуванням впливу високих температур і високих тисків
на всіх життєвих стадіях свердловини [4].

Формулювання завдань досліджень та
мета статті. В умовах непростих гірничо-геологічних умов буріння свердловин на родовищах і площах України, які часто ускладнюються
тим, що значна кількість свердловин буриться
на родовищах, що перебувають на завершальній стадії експлуатації, якісний і глибокий
аналіз усіх можливих факторів і передумов
виникнення ускладнень під час поглиблення,
виконання СПО чи кріплення свердловин є

Рис. 1.  Розрахунок профілю проектної свердловини та антиколізії
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фундаментом для прийняття якісних рішень
під час проектування та інжинірингового супроводу спорудження свердловин.
Виклад основного матеріалу. Під час виконання інженерних розрахунків компонування
бурильних колон у складних геологічних умовах
надзвичайно важливою є перевірка навантажень під час процесу буріння роторним або турбінним способом з урахуванням навантажень

під час виконання спуско-підйомних операцій,
виникнення затяжок і посадок тощо.
На рис. 1 та 2 наведено приклад розрахунку профілю проектної свердловини та антиколізії для свердловини зі значним відходом від
вертикалі (1000 м).
Аналіз показує відсутність ризику перетину
проектного стовбура зі стовбурами попередніх
свердловин, тобто розрахований проектний профіль є допустимим.

Рис. 2.  Проекції стволів попередніх свердловин та проектного профілю
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На рисунках 3–7 також наведено приклад звіту з програмного комплексу WellPlan під час буріння похило-спрямованого інтервалу долотами
діаметром 152,4 мм.
На рис. 4 наведено результати розрахунків навантажень на бурильну колону під
час виконання процесу буріння гвинтовим
двигуном (slide drilling), буріння за допомогою верхнього силового приводу (rotary on
bottom), зворотної проробки (backreaming),
спуску і підйому інструменту (tripping in та
tripping out). На підставі даних визначаються умови виникнення втрати стійкості КНБК
спірального і синусоїдального типів, що

Рис. 4.  Графік навантажень на бурильну колону
порівнюються з допустимими характеристиками бурильних труб та елементів КНБК
(tension limit) і характеристиками бурового
верстату (rig capacity).
Під час виявлення перевищення умов виникнення втрати стійкості КНБК над допустимими
навантаженнями програма видає повідомлення
про необхідність внесення коригувань у КНБК
або режими буріння, що дадуть змогу уникнути
аварійної ситуації.
На рис. 5 аналогічно до рис. 4 наведено результати розрахунків навантажень від моментів на бурильну колону під час виконання процесу буріння гвинтовим двигуном (slide drilling), буріння за
допомогою верхнього силового приводу (rotary on
bottom), зворотної проробки (backreaming), спуску і підйому інструменту (tripping in та tripping
out). Отримані дані порівнюються з допустимими
характеристиками бурильних труб та елементів
КНБК (torque limit) і характеристиками бурового
верстату (torque rating).
У разі виявлення перевищення навантажень від моментів над допустимими значеннями
програма видає повідомлення про необхідність

Рис. 3.  Схема проектної компоновки
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Рис. 5.  Графік навантаження від моментів, що діють
на бурильну колону
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Рис. 6.  Розрахунок втрат тиску в бурильній колоні
внесення коригувань у КНБК або режими буріння, що дадуть змогу уникнути аварійної ситуації.
На рис. 6 наведено результати розрахунку
втрат тиску в бурильній колоні (string pressure
loss), затрубному просторі (annulus pressure loss),
на долоті (bit pressure loss) та загалом по системі
(system pressure loss) порівняно з допустимими
значеннями бурових насосів (maximum pump
pressure) і циркуляційної системи (maximum
rated pressure).
Згідно з отриманими значеннями максимальна продуктивність бурових насосів (pump
rate) у цьому інтервалі становить 14 л/с (точка
перетину ліній system pressure loss та maximum
rated pressure).
Розрахунок еквівалентної циркуляційної густини бурового розчину (рис. 7) є надзвичайно важливим для оцінки ризиків виклику газопроявів чи
виникнення гідророзриву пластів як у процесі буріння, так і під час виконання спуско-підйомних
операцій (свабування та поршнювання).
Як бачимо на рис. 7, майже критичним є ризик виникнення гідророзриву порід на глибині
4055 м (максимальне наближення еквівалентної
циркуляційної густини ECD до тиску гідророзриву порід fracture gradient), тому рекомендується
здійснювати строгий контроль за режимами буріння і статичною густиною бурового розчину.

Рис. 7.  Розрахунок еквівалентної циркуляційної
густини бурового розчину

Висновки. Глибокий детальний аналіз
просторового розміщення стовбурів сусідніх
свердловин, оцінка антиколізії, розрахунки навантажень, моментів, оцінка ризиків виникнення газопроявів та гідророзривів порід під час
виконання повного комплексу технологічних
операцій під час буріння свердловин є запорукою безаварійного буріння та отримання високих показників дебітів завершених бурінням
свердловин. При цьому надзвичайно важливим
під час створення моделей навантажень є врахування впливу пластових умов, таких як високі пластові тиски і температура (High pressurehigh temperature – HPHT), як під час буріння, так
і під час експлуатації свердловин. Урахування
менш реалістичних, але можливих ситуацій,
та отримання найбільш оптимальних моделей
навантажень із масиву всіх можливих досягається напрацюванням актуальної і достовірної
бази даних та відповідного досвіду фахівців з
інжинірингового супроводу. Впровадження
програмного комплексу Landmark для розроблення проектної документації на спорудження
нафтогазових свердловин і виконання інжинірингового супроводу є свідченням та одним
із елементів реалізації програми цифровізації/
діджиталізації підприємства в напрямі ведення
технічних розрахунків і зберігання інформації.
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Створення та супроводження постійно
діючих геолого-технологічних 3D-моделей
родовищ АТ «Укргазвидобування»
© Сойма Р.Й.
Бікман Є.С.
УкрНДІгаз
Циміч М.
Поліщук С.П.
АТ «Укргазвидобування»

UA

Наведено короткий огляд можливих підходів під час побудови геологічних моделей, їх наповнення поточною геолого-геофізичною інформацією з метою оновлення, прогнозування
показників розробки. Розкрито переваги застосування геолого-технологічного 3D-моделювання для вирішення цих завдань та здійснено аналіз причин, через які метод широко не
застосовувався в Україні як можливий інструмент для візуалізації, контролю та прогнозування. Описано основні етапи становлення геолого-технологічного моделювання в АТ «Укргазвидобування»: від закупівлі програмних комплексів Petrel та ECLIPSE нафтогазосервісної
компанії Schlumberger до побудови перших 3D-моделей родовищ. Розглядається практичне
використання побудованих моделей і майбутні плани щодо створення постійно діючих геолого-технологічних моделей основних родовищ вуглеводнів, що розробляються АТ «Укргазвидобування».
Ключові слова: поклад, вуглеводні, родовище, запаси, візуалізація, 3D-модель, геолого-технологічна модель, геолого-промислові дані, показники розробки.

RU

Приведен краткий обзор возможных подходов при построении геологических моделей, наполнении их текущей геолого-геофизической информацией с целью обновления, прогнозирования показателей разработки. Показаны преимущества применения геолого-технологического 3D-моделирования для решения этих задач и анализируются причины, по которым
оно долгое время широко не применялось в Украине как инструмент для визуализации,
контроля и прогнозирования. Приведены основные этапы становления геолого-технологического моделирования в АО «Укргаздобыча»: от закупки программных комплексов Petrel и
ECLIPSE нефтегазосервисной компании Schlumberger до построения первых 3D-моделей
месторождений. Рассматривается практическое использование построенных моделей и
дальнейшие планы по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей
основных месторождений углеводородов, разрабатываемых АО «Укргаздобыча».
Ключевые слова: залежь, углеводороды, месторождение, запасы, визуализация, 3D-модель,
геолого-технологическая модель, геолого-промышленные данные, показатели разработки.

EN

The article provides a brief overview of possible solutions for geological modeling, updating and
upgrading models with current geological&geophysical data, in the purpose of conceptual predicting performance of reservoir parameters. Shown advantages of the static and dynamic 3D modeling
methodology for early mention purpose, plus reasons thereby it previously ware not used extensively in Ukraine for the visualization, control and forecasting. The prime progress stages of static
and dynamic modeling in JSC UkrGasVydobuvannya are define from procurement of software
complexes Petrel and ECLIPSE from Schlumberger Services&Production company till the designing of the first 3D models of deposit fields. Observation of practical applying of the design static and
dynamic 3D models and plans for construction of live geological and reservoir models of the fields
developed by JSC UkrGasVydobuvannya.
Key words: reservoir, hydrocarbons, field, reserves, visualization, 3D model, statical and dynamic
model, geological and production data, reservoir criterias.

УДК 622.279.6

У сучасних умовах пріоритетними завданнями діяльності нафтогазовидобувних компаній є підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт, оптимізація управлінських
рішень у частині розробки покладів вуглеводнів та експлуатації фонду свердловин для забезпечення ефективності власного бізнесу в умовах жорсткого конкурентного середовища та
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вичерпності ресурсної бази родовищ. Потужні
можливості прийняття швидких і обґрунтованих рішень стають основною передумовою для
підвищення прибутковості цих компаній.
Як відомо, раціональна система розробки родовищ повинна забезпечити найбільш
повне вилучення вуглеводневої продукції за
умови досягнення максимальної економічної
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рентабельності [1]. Основні напрями проектування і геологічного супроводу експлуатації
родовищ потребують одночасного використання значного масиву інформації для поточних
прогнозних розрахунків ефективності впровадження геолого-технологічних заходів, результатів буріння, застосування тієї чи іншої
системи розробки, дії на пласт, впливів технологічних факторів, таких як, наприклад, обмеження пропускної здатності чи лінійних тисків
системи збору тощо.
Геологічні моделі родовищ вуглеводнів у
нафтогазовій галузі України раніше будувалися
на підставі сейсмічних 2D польових даних та з
урахуванням результатів буріння свердловин.
Результати геологічних побудов виводилися
на папір у вигляді профілів та карт і не давали
можливості візуалізувати об’ємну форму покладів та траєкторії пробурених свердловин.
Під час закладання проектних свердловин витрачалися чималі ресурси та час для вибору
оптимального місцерозташування їх устя та вибою. Крім того, наявні результати геологічних
побудов не давали змоги оперативно вносити до
моделі геолого-геофізичні дані, які отримувалися після буріння нових свердловин або після
контрольних досліджень у працюючих свердловинах. Фактично узагальнення обробленої
геолого-промислової інформації та її інтеграція
відбувалися лише на етапах проектування розвідки, дослідно-промислової та промислової
розробки родовища, а також під час складання його геолого-економічної оцінки (ГЕО). Всі
дані, які надходили в процесі проміжних періодів освоєння та видобутку вуглеводнів, могли
бути використані лише для коригування поточних планів та рішень щодо впровадження тих
чи інших геолого-технологічних заходів.
Наявна натепер в Україні практика підрахунку запасів зводиться до визначення граничних значень та статистичного усереднення підрахункових параметрів за даними досліджень
керну, інтерпретації каротажних даних та аналізу результатів випробувань свердловин. У
результаті підрахунок запасів зводиться до перерахунку усереднених значень у межах продуктивних відкладів на схематизований поклад. Світова практика полягає в розрахунку
розподілу фільтраційно-ємнісних параметрів
у детерміністичних моделях для кожного літотипу окремо з урахуванням умов осадконакопичення та результатів фаціального аналізу за
даними поточкової інтерпретації каротажних
матеріалів по усьому розрізу свердловин.

Відмітимо також, що технологічні розрахунки проектних показників розробки в Україні
виконуються здебільшого на ПК в програмах на
основі балансової моделі газового покладу, для
«середньої» свердловини, без урахування розподілу особливостей геологічного середовища
та фазових перетворень вуглеводнів у пласті.
Все це обмежує можливості прогнозування показників розробки для складних за геологічною
будовою та складом пластових флюїдів родовищ, а також знижує точність техніко-економічної оцінки ефективності розробки.
Ефективним інструментом, що дає змогу
враховувати практично всю наявну геолого-промислову інформацію в режимі цифрової імітації
реальних процесів у покладах вуглеводнів, є тривимірна геолого-технологічна модель родовища.
Після побудови такої моделі продовжується
процес її наповнення та вдосконалення – по мірі
отримання нових геолого-промислових даних
вони оперативно вносяться, і таким чином модель підтримується в актуальному стані, тобто
стає постійно діючою.
Незважаючи на всі переваги, в Україні,
зокрема в акціонерному товаристві «Укргаз
видобування», цифрове 3D геолого-технологічне моделювання довгий час не використовувалося як інструмент для візуалізації, контролю
та прогнозування через низку обмежень, а саме:
– відсутність власного досвіду створення
повноцінних моделей від початку до кінця, з подальшою підтримкою їхнього функціонування;
– відсутність необхідних компетенцій у видобувних підприємств;
– необхідність виконання значного обсягу
підготовчих робіт, включно з використанням
методів і технологій обробки інформації, які
фактично відсутні на ринку;
– відсутність достатньої кількості підготовлених фахівців на ринку України;
– необхідність додаткового вартісного матеріально-технічного забезпечення процесу.
Лише в 2016 р. АТ «Укргазвидобування» було
закуплено програмні комплекси Petrel та ECLIPSE
відомої газонафтосервісної компанії Schlumberger,
завдяки чому з’явилася можливість на сучасному
науково-технічному рівні створювати та супроводжувати постійно діючі геолого-технологічні моделі (ПД ГТМ) родовищ (покладів).
У тому ж році на виконання завдання
Товариства була складена відповідна програма, яка передбачає побудову Українським науково-дослідним інститутом природних газів
(УкрНДІгаз) 25 ПД ГТМ родовищ (покладів).
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З метою оптимізації процесу побудови
геолого-технологічних моделей та успішної
реалізації цієї програми в УкрНДІгазі було
створено окремий структурний підрозділ,
який було укомплектовано необхідними кадровими ресурсами і технікою. При цьому
було передбачено, що фахівці цього підрозділу після певного періоду підготовки зможуть забезпечити повний цикл створення
ПД ГТМ, включаючи збір і формування бази
даних, інтерпретацію результатів сейсмічних досліджень та геофізичних досліджень
свердловин (ГДС), побудову геологічної
(статичної) 3D-моделі і врешті – побудову адаптованої під фактичну історію розробки фільтраційної (гідрогазодинамічної)
3D-моделі родовища.
Крім того, АТ «Укргазвидобування» було
укладено договір з ТОВ «Шлюмберже Сервісез
Україна» на надання послуг з експертної підтримки створення робочого процесу моделювання, контролю якості окремих етапів роботи
та побудови цифрових геолого-технологічних
3D-моделей родовищ.

За результатами роботи в 2018 р. для
Товариства було створено 10 3D-моделей родовищ, з яких: 6 – геолого-технологічних (геологічних + фільтраційних) (Гадяцьке, Вишневське,
Ланнівське, Західно-Соснівське, Краснокут
ське, Семенцівське родовища), 3 – геологічних (Бере
зівське, Котелевське, Новотроїцьке
родовища) та 1 – структурно-тектонічне
(Яблунівське родовище).
Крім того, в 2019 р. було введено в дію
розроблений УкрНДІгазом стандарт організації України (СОУ) «Цифрові геолого-технологічні моделі. Порядок прийняття та оцінка
якості» [2], який дасть змогу уніфікувати процес створення геолого-технологічних цифрових моделей родовищ нафти і газу, суттєво
скоротити час на етапі приймання моделі та
її подальшого впровадження у виробництво
завдяки визначеному порядку проходження
експертизи, чітким і зрозумілим критеріям
оцінки якості.
Натепер створені УкрНДІгазом 3D-моделі
родовищ вуглеводнів вже знаходять практичне
використання і дають змогу:

Рис. 1.  Карта залишкових запасів газу покладу гор. А-8в Західно-Соснівського ГКР
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– мати «під рукою» найбільш повну базу
цифрових даних по родовищу;
– у будь-який момент часу візуалізувати будову родовища, траєкторії свердловин, видобуток, обводнення тощо;
– значно скоротити час на складання проектних документів на розробку, виконання підрахунків запасів тощо;
– оперативно вирішувати широкий спектр
завдань з геології, розробки, підготовки та
транспортування вуглеводнів;
– уточнювати та деталізувати геологічну
будову родовища та запаси ВВ;
– виявляти пропущені пласти або уточнювати характер насичення в разі його невизначеності;
– найбільш достовірно прогнозувати проектні показники розробки покладів;
– контролювати процес розробки – оптимізувати вилучення запасів вуглеводнів та регулювати процес обводнення покладів;
– визначати найбільш оптимальні ділянки для закладання проектних експлуатаційних
свердловин у зонах максимальної концентрації
залишкових запасів;

– визначати перспективність свердловин
для проведення заходів з інтенсифікації видобутку або ремонтно-ізоляційних робіт та оцінити можливі результати.
Серед перших вагомих результатів варто відзначити закладену згідно зі створеною 3D ПД ГТМ св. № 24 Вишневського ГКР.
Свердловину було пробурено і введено в експлуатацію в 2018 р., її поточний дебіт становить 150,0 тис. м3/добу, а станом на 01.05.2019 р.
видобуто вже 37,2 млн м3 газу.
У 2019 р. заплановано створити ПД ГТМ
на базі геологічних 3D-моделей Березівського,
Котелевського, Новотроїцького родовищ та
структурно-тектонічної моделі Яблунівського
родовища, а також побудувати 10 нових ПД
ГТМ родовищ вуглеводнів, з яких власними
силами – Абазівського та Роднікового, сумісно з фахівцями компанії Schlumberger – Соло
хівського, Західно-Солохівського, Більського,
Опішнянського, Розумівського, Східно-Пол
тавського, Копилівського та Скворцівського.
Загалом АТ «Укргазвидобування» планує
до кінця 2021 р. отримати закінчені ПД ГТМ по

Рис. 2.  Карта-тренд розподілу колектору пласта М-2 Вишневського ГКР, яка побудована з куба акустичного імпедансу
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Рис. 3.  Куб ефективної пористості покладів Гадяцького НГКР

Рис. 4.  Структурно-тектонічний каркас Ланнівського ГКР
44 родовищах, в яких зосереджено понад 61%
залишкових запасів газу родовищ Товариства.
Отже, завдяки реалізації програми та спів
праці з компанією Schlumberger у Товаристві
впроваджується світова практика, яка передбачає прийняття рішень щодо визначення подальших шляхів із дорозвідки та розробки родовищ (закладання свердловин, проведення

капремонтів та інтенсифікацій, прогнозування
видобутку вуглеводнів тощо) лише на основі
тривимірних цифрових геолого-технологічних
моделей. Такий прогресивний підхід дасть змогу суттєво наростити видобуток газу, конденсату і нафти з родовищ Товариства та збільшити
кінцеві коефіцієнти вуглеводневилучення.
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Підвищення вуглеводневіддачі в процесі
розробки газоконденсатних родовищ із
високим вмістом конденсату в пластовому газі
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На основі результатів PVT-досліджень розглянуто методику оцінки вуглеводневилучення на
різних етапах розробки газоконденсатних покладів залежно від поточного середньозваженого пластового тиску.
Ключові слова: розробка газоконденсатних покладів, оцінка вуглеводневовіддачі, PVT-моделювання, вміст конденсату.

RU

На основе результатов PVT-исследований рассмотрена методика оценки углеводородоотдачи на разных этапах разработки газоконденсатных залежей в зависимости от текущего средневзвешенного пластового давления.
Ключевые слова: разработка газоконденсатных залежей, оценка углеводородоотдачи,
PVT-моделирование, содержание конденсата.

EN

On the basis of PVT-research results the evaluation methodology of hydrocarbons flow rate was
reviewed on the different stages of gas-condensate deposits development according to current
average-weighted pressure of a layer.
Key words: gas-condensate deposits development, hydrocarbons flow rate evaluation, PVT-modelling,
gas-condensate content.

УДК 622.279.23/4

Характерною особливістю виснаження газоконденсатних покладів з великим вмістом
конденсату в пластовому газі є ретроградна
конденсація важких вуглеводнів у процесі зниження пластового тиску.
Сутність цього явища полягає в розділенні пластового газу під час зниження пластового тиску на дві фази: газ і сирий конденсат.
Насичення порового простору рідкою вуглеводневою фазою зумовлює додаткові їх втрати
у процесі розробки родовищ. Це обумовлено
поверхнево-активними властивостями рідкої
фази щодо порового простору, тобто насичення
порового простору рідкою фазою до критичного
значення зумовлює її втрати. Саме цим зумовлюється відносно низьке конденсатовилучення
газоконденсатних покладів з високим вмістом
конденсату в пластовому газі (>150 г/м3).
Оцінка вуглеводневіддачі таких покладів базується на моделюванні PVT-властивостей пластових газоконденсатних систем у PVT-установці
(бомбі фазової рівноваги). За результатами моделювання будується газоконденсатна характеристика, а саме графічні динаміки залежностей
втрат вуглеводнів С5+ та їх вмісту у пластовому
газі мірі падіння тиску. Відповідно встановлюється динаміка залежності вмісту вуглеводнів
С5+ у газовій фазі пластового газу. При цьому передбачається аналогія процесів диференціальної

конденсації вуглеводнів С5+ в бомбі PVT та в
пластових умовах.
В основу дослідження матеріального балансу виснаження таких покладів за умов газового режиму розробки покладено закон, за яким
встановлено лінійну залежність між уявним
приведеним пластовим тиском ( ) і вилученою
з покладу масою пластового газу (газ + сирий
конденсат) [1]:
,

(1)
,

(2)
,

(3)
,

(4)

де: , , ,
– приведений початковий та
поточний пластовий тиск, уявний приведений поточний пластовий тиск, приведений
тиск початку конденсації, МПа; , ,
–
коефіцієнт надстисливості газової фази, який
відповідає тискам , ,
;
– коефіцієнт
пружноємності системи «пластовий газ –
сирий конденсат», який випав у пласті, б/р;
,
– початкова та видобута маса пластового газу, тис. т; , , – початкова і поточна
густина пластового газу та сирого конденсату,
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Таблиця 1. Динаміка фізичних властивостей газоконденсатної суміші покладу горизонту С-5
Котелевського ГКР за даними PVT-моделювання

/
МПа
41,0
39,2
29,4
19,6
9,8
0,69

б/р
1,058
1,045
0,945
0,880
0,905
0,988

МПа
38,72
37,51
31,11
22,02
10,83
0,70

кг/м3
0,936
0,903
0,823
0,751
0,723
0,822

б/р
1
0,965
0,879
0,802
0,772
0,878

м3/м3
0
126
315
358
355
290

відповідно, кг/м3;
– питомі втрати сирого
конденсату, м3/м3;
– частка газонасиченого
об’єму пор, що зайнята сирим конденсатом,
що випав, 1/МПа; – температурна поправка
приведення до пластових умов, 1/МПа; ,
–
стандартна та пластова температури, К.
Наведені залежності встановлюють зв’язок між фізичними величинами, визначеними
в процесі моделювання фазових перетворень
пластової газоконденсатної суміші.
У табл. 1 та на рис. 1 наведено динаміку фізичних властивостей складових газоконденсатної суміші покладу гор. С-5 Котелевського ГКР
у процесі PVT-моделювання.
Графік залежності уявного приведеного тиску від видобутої з установки маси сирого газу
(газ + конденсат + газ дегазації) (
) екстраполюється прямою лінією. Лише одна точка з

Рис. 1.  Залежність уявного приведеного тиску

б/р
0
0,038
0,095
0,108
0,107
0,087

кг/м3
699
693
679
653
653
671

МПа
38,76
34,82
24,62
15,75
7,47
0,56

МПа
3,62
8,88
9,70
9,61
8,03

МПа
38,72
38,44
33,50
25,45
17,08
8,59

координатами
=0,169 кг та у=8,6 МПа знаходиться за межею прямої лінії (
). Результат
цього заміру слід віднести до випадкових помилок. Залежність
(
) є прямою лінією, яка
на осі відборів відсікає запаси вуглеводневої
суміші, що була завантажена в бомбу PVT. Для
порівняння побудований графік залежностей
приведеного тиску від видобутого об’єму газу
сепарації
(
), який екстраполюється кривою, ввігнутою до осі відборів.
Під час підготовки рекомбінованої проби
пластового газу в бомбу PVT (установка УКГ-3)
було завантажено 0,215641 кг суміші газу та
конденсату. За графіком
(
) підтверджується маса 0,207500 кг. При цьому відносна похибка становила 3,8%, що дає змогу моделювання фазових перетворень вважати проведеними
коректно [2].

від маси вилученого з PVT-установки сирого газу
приведеного тиску від відповідного об’єму вилученого газу
, тисків та від тиску в PVT-установці
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У табл. 2 наведено динаміку видобутку
вуглеводнів (газу сепарації, газу дегазації, стабільного конденсату та пластового газу) та відповідних коефіцієнтів вуглеводневилучення в
процесі PVT-моделювання, які отримані у відділі газоконденсатних досліджень УкрНДІгазу.
При цьому коефіцієнти вуглеводневилучення
можна визначити за формулами 5÷7:
,

(5)

,

(6)

,

(7)

де: , , – коефіцієнти вуглеводне-, газо- та
конденсатовилучення, б/р;
– сумарне
вилучення пластового газу та початкова його
маса, 10-3 кг;
,
– сумарне вилучення
«сухого» газу та початковий його об’єм, 10-3 м3;
,
– сумарне вилучення конденсату та
початкова його маса, 10-3 кг.
На рис. 2 наведено динаміку газо-, конденсато- та вуглеводневилучення у функції тиску.
Отже, за даними моделювання було досягнуто
кінцеві коефіцієнти на рівні: газовилучення –
0,993; конденсатовилучення – 0,327; вуглеводневилучення – 0,778.
Слід відмітити, що коректність отриманих
результатів зумовлена практичною відповідністю

завантаженої маси рекомбінованої газоконденсатної суміші матеріальному балансу, визначеному за вищенаведеною методикою.
При цьому крива вуглеводневилучення
( ) також підтверджена коректною динамікою фізичних властивостей вуглеводнів у процесі моделювання.
Результати моделювання на бомбі фазової рівноваги мають використовуватися для
контролю за розробкою газоконденсатних родовищ та оцінки запасів вуглеводнів на різних
стадіях їх виснаження.
Так, за наявності обґрунтованого поточного пластового тиску ( ), наприклад, отриманого за картами ізобар та
(добуток пористості, ефективної товщини та газонасиченості),
можна за графіками залежностей
( ), ( ),
( ) оцінити поточні запаси пластового газу,
газу сепарації («сухого») та конденсату (рис. 2)
за формулами 8÷10, що випливають із залежностей 5÷7:
,

(8)

,

(9)

,

(10)

де:
,
– густина пластового газу та газу
сепарації, кг/м3.

Рис. 2.  Залежності вуглеводне-, газо- та конденсатовилучення від пластового тиску

( ),

( ),

( )
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ΔQгс× ρгс,
МПа

ΔМгс× ΔVк× ρк, ΔМк×
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×10-2, ×10-6,
×103,
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м3
кг
м3
кг

∑∆Mк
×10-3,кг
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0

з початку
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×10-³

ΔМг
×10-³

∑∆Мг
×10-3

0

0

0

МПа МПа ч. од ч. од
38,7 38,7

0

38,3

4

0,7880 3,152 1,24 785,0 0,970

0,97

0,137 1,244 0,170 4,135

4,137

4,292

4,292

37,7 38,3 0,023 0,013 0,020 0,01

35,4

6

0,7900 4,740 2,20 779,7 1,715

2,685

0,304 1,244 0,378 6,304

10,441

6,833

11,125

35,2 37,0 0,059 0,035 0,0552 0,044

32,4

9

0,7905 7,155 3,15 776,0 3,444

6,129

0,350 1,244 0,435 9,35

17,791 10,034 21,159

33,1 35,3 0,112 0,083 0,098 0,088

26,5

17 0,7922 13,467 6,40 770,5 4,931

11,06

0,654 1,244 0,814 17,654 37,445 19,212 40,371

28,5 31,2 0,212 0,0150 0,187 0,194

20,69

26 0,7932 20,623 6,00 762,9 4,577

15,637

0,684 1,244 0,851 26,684 64,129 26,051 66,422

23,0 26,5 0,363 0,212 0,308 0,315

14,8

28 0,8022 22,336 4,50 756,0 3,402

19,039

0,532 1,244 0,662 28,532 92,661 26,400 92,822

16,8 21,4 0,524 0,88

8,9

32 0,8289 26,096 1,70 751,4 1,277

20,316

0,266 1,244 0,331 32,266 124,927 27,704 120,526 10,0 16,2 0,707 0,271 0,0559 0,581

0,69

50 0,9360 44,125 5,10 754,7 3,849

24,0165

0,456 1,244 0,567 50,456 175,383 48,541 169,067

0,7

0

0

ч. од ч. од

41,0

Так, за середньозваженого пластового тиску Рпл=10,4 МПа та накопиченого видобутку
газу 8,8625 млрд м3 та конденсату 2453,5 тис. т
станом на кінець 2018 р., з урахуванням видобутку пропан-бутану та технологічних втрат
конденсату, поточні коефіцієнти вуглеводневіддачі за графіками (рис. 2) становлять
=0,55,
=0,65,
=0,28. Відповідно, запаси вуглеводнів оцінюються на рівні
=17,3 млрд м3,
=13,6 млрд м3,
=8,75 млн т, що близько
до запасів вуглеводнів, прийнятих для проектування розробки родовища:
=17,9 млрд м3,
=16,8 млрд м3,
=7,98 млн т. Відповідні похибки оцінених за запропонованою методикою
запасів порівняно з прийнятими до проектування
становлять 3,4, 5,9 та 15,0% відповідно за пластовим газом, конденсатом та «сухим» газом, що відповідає вимогам ДКЗ України (до 20% за запасів
газу понад 5 млрд м3). Отже, максимальна похибка
за «сухим» газом може бути зумовлена його обліком, оскільки певні об’єми газу разом із сирим

0

Всього
пластового
газу, кг

/

Всього газу
з початку
експерименту,
Q·10-3, м³

=1-

Сумарний
Стабільний
видобуток
конденсат за етап конденсату
(С5+)

Вуглеводневилучення

Газ сепарації за етап

, Газовилучення

Випущена з установки УКГ-3 газоконденсатна суміш, у т. ч.

Конденсатовилучення

Таблиця 2. Результати моделювання фазових перетворень пластової газоконденсатної суміші покладу гор. С-5
Котелевського ГКР на бомбі РVТ

0

0,430 0,447

8,6 0,993 0,327 0,784 0,778

конденсатом по закритій схемі збору подаються
на подальшу більш глибоку переробку на ТЦСК
«Базілівщина» та не враховуються в загальному
видобутку газу з родовища. З іншого боку, не виключаються похибки через не досить якісні результати PVT-досліджень.
Таким чином, наведена методика дозволяє прогнозувати вуглеводневіддачу на різних
етапах розробки родовищ із високим вмістом
конденсату в пластовому газі за наявності газоконденсатної характеристики, отриманої за
результатами PVT-моделювання.
Також наведену методику можна ефективно використовувати для контролю за матеріальним балансом у процесі розробки газоконденсатних родовищ, особливо з високим
вмістом конденсату в пластовому газі, та під час
створення концептуальних моделей у процесі
побудови постійно діючих геолого-технологічних моделей(ПДГТМ) родовищ.
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Критерії оцінки адсорбційних властивостей
твердих поглиначів, які використовуються
під час підготовки природного газу для
забезпечення нормованих показників якості
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UA

Розглянуто основні критерії якості адсорбентів та методи їх оцінки в лабораторних умовах.
Наведено результати експериментальних досліджень чисельних значень критеріїв якості адсорбентів та доведено відтворення цих значень, визначених у промислових та лабораторних
умовах. Розбіжність результатів цих визначень задовольняє вимогам чинних нормативних
документів (НД). Запропоновано використання нового критерію оцінки якості адсорбентів
та метод його визначення в лабораторних умовах. Показано адекватність відтворення результатів дослідження значень проскокової ємності адсорбентів в лабораторних та промислових
умовах та доцільність використання цих результатів під час проектування установок осушення природного газу.
Ключові слова: критерій, якість, адсорбент, промислові умови, лабораторні умови.

УДК 006:665.682

RU

Рассматриваются основные критерии качества адсорбентов и методы их оценки в лабораторных условиях. Показаны результаты экспериментальных исследований численных значений критериев качества адсорбентов и воспроизведение этих значений, определенных
в промышленных и лабораторных условиях. Расхождение результатов этих исследований
удовлетворяет требованиям действующих НД. Предлагается использовать новый критерий
оценки качества адсорбентов и метод его определения в лабораторных условиях. Показана
адекватность воспроизведения результатов исследования значений проскоковой емкости
адсорбентов в лабораторных и промышленных условиях и целесообразность использования
результатов при проектировании установок осушки природного газа.
Ключевые слова: критерий, качество, адсорбент, промышленные условия, лабораторные
условия.

EN

This article examines the basic quality criteria of adsorbents and how to evaluate them in the laboratory. The results of experimental studies of the numerical values of the quality criteria of adsorbents and reproduction of these values, defined in industrial and laboratory conditions, are shown.
The avoidance of the results of these studies meets the requirements of existing regulatory documents. It is proposed to use a new criterion for assessing the quality of adsorbents and the method
of determining it in the laboratory. The adequacy of reproduction of the results of the study of the
values of the shard capacity of adsorbents in laboratory and industrial conditions and the feasibility
of using the results in the design of natural gas drying outputs is shown.
Key words: criterion, quality, adsorbent, industrial conditions, laboratory conditions.

Забезпечення якості природного газу, який
подається в магістральні газопроводи, – основне завдання під час здійснення його промислової підготовки. Одними з основних показників
якості природного газу, які визначають можливість його транспортування в оптимальному та
безпечному режимі, є значення температур точок роси (ТТР) вологи та вуглеводнів.
Нормовані значення цих показників досягаються під час підготовки природного газу
шляхом вилучення з його складу певної кількості вологи та важких вуглеводнів. Сама підготовка природного газу може здійснюватися
кількома способами, серед яких найбільш уживані на практиці – сорбційний та конденсаційний способи. Сорбційний спосіб реалізується із

залученням твердих (адсорбційний) або рідинних поглиначів (абсорбційний), конденсаційний – за рахунок охолодження або компримування природного газу.
Натепер основна кількість газових родовищ України перебуває на завершальній
стадії експлуатації [1], яка характеризується
зменшенням значень пластових тисків та підвищенням вологовмісту природного газу, що
видобувається [2]. У зв’язку з цим застосування конденсаційного способу підготовки,
який вимагає використання енергії газу для
видалення надмірної кількості вологи, є обмеженим, а використання додаткових джерел
енергії для охолодження газу потребує порівняно більших капітальних та експлуатаційних
№3 2019 |

| 31

ПЕРЕРОБКА НАФТИ І ГАЗУ
витрат. Використання абсорбційного способу
за таких умов здебільшого не дає змоги забезпечити нормовані значення ТТР вологи з
огляду на її малу депресію. Таким чином, під
час експлуатації родовищ на завершальній
стадії розробки більш доцільним для видалення зі складу природного газу понаднормованої кількості розчиненої в ньому вологи є використання адсорбційного способу.
Використання цього способу потребує менших капітальних та експлуатаційних витрат і
дає змогу застосовувати його за умов зменшених тисків газу, що обробляється. При цьому
забезпечується високий ступінь вилучення
цільових компонентів та отримується можливість забезпечення значної депресії точки
роси разом із незначними втратами тиску у
технологічних лініях підготовки газу [3]. Для
реалізації цього методу в промислових умовах використовують адсорбційні установки
осушування природного газу (УОГ), принципова схема яких наведена на рис. 1.

Принцип дії УОГ полягає у пропусканні
непідготовленого газу через шар адсорбенту, який знаходиться в адсорберах. За рахунок
цього відбувається вилучення вологи з газової
фази та поглинання її адсорбентом. Через деякий час адсорбент насичується, поглинання
вологи припиняється і виникає необхідність у
регенерації адсорбенту – вилученні з його складу поглиненої вологи. Регенерація зазвичай
здійснюється за рахунок випаровування вологи
шляхом підігріву адсорбенту.
Під час проектування будь-якої УОГ вибір
конструкції адсорберу разом з урахуванням таких параметрів, як тривалість циклів адсорбції,
максимально допустима швидкість газового
потоку та значення втрат тиску, має бути здійснений з урахуванням ємності адсорбенту –
кількості вологи, яка може бути поглинена адсорбентом.
У промислових умовах процес поглинання
(адсорбції) здійснюється в динамічних умовах
під час проходження потоку непідготовленого

Рис. 1.  Принципова схема установки адсорбційної осушки газу
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Рис. 2.  Схематичне зображення руху адсорбційного

фронту уздовж шару адсорбенту:
АБ – шар насиченого адсорбенту; БС – зона, в якій
відбувається адсорбція; СД – незадіяний в процесі
адсорбції шар адсорбенту.

газу крізь шар адсорбенту. В цьому разі утворюється так званий адсорбційний фронт, який рухається уздовж шару адсорбенту за напрямом
руху газу та розмежовує шар повністю насиченого адсорбенту від шару адсорбенту, в якому
ще відбувається поглинання води (рис. 2).
У процесі проходження адсорбційного
фронту уздовж шару адсорбенту зона, в якій
відбувається сорбція, також рухається в напрямі руху газу і досягає кінця шару адсорбенту. При цьому починає зростати вміст вологи
в газі, який пройшов крізь шар адсорбенту. З
часом вміст вологи в газі, який пройшов крізь
шар адсорбенту, збільшується та наближається
до вихідного значення. Після пропускання певної кількості газу крізь адсорбент адсорбційний
фронт досягає краю шару адсорбенту, і процес
поглинання вологи припиняється внаслідок
повного насичення адсорбенту.
Стосовно промислових умов експлуатації
УОГ повинна забезпечувати нормовані значення
вмісту вологи в осушеному газі. Відношення кількості вологи, яку він поглинув до того моменту,
коли значення ТТР вологи перестали задовольняти нормованим, до маси адсорбенту є проскоковою ємністю адсорбенту. Відношення ж кількості
вологи, яку адсорбент поглинув до того моменту,
коли значення вмісту вологи в підготовленому

газі починає дорівнювати значенню на вході до
шару адсорбенту, до маси самого адсорбенту, визначає повну адсорбційну ємність адсорбенту.
Таким чином, під час проектування УОГ
практичну цінність становить значення не повної, а проскокової ємності адсорбенту, тобто
опосередковане значення кількості вологи, яка
може бути поглинена адсорбентом у динамічних умовах до забезпечення певного значення
вологовмісту природного газу, який задовольняє вимогам чинних НД.
Для різних типів адсорбенту значення проскокової ємності різняться, тому під час проектування майбутньої УОГ або заміни адсорбенту в УОГ, що експлуатується, необхідно мати
інформацію про значення цього параметра. На
жаль, виробниками адсорбентів під час наведення їхніх фізико-хімічних параметрів вказується лише значення повної адсорбційної ємності, яка визначається за допомогою так званого
статичного методу, що полягає у визначенні
маси поглиненої води в умовах рівноваги водяної пари за фіксованих значень відносної вологості та температури. Значення ж проскокової
ємності адсорбенту, яке необхідне для проектування або експлуатації УОГ в оптимальному
режимі, раніше було можливо визначати лише
в промислових умовах під час дослідження роботи УОГ, яка вже експлуатується. Проведення
досліджень з визначення проскокової ємності
різного типу адсорбентів у промислових умовах
є досить витратною процедурою.
З метою забезпечення можливості проведення досліджень фізико-хімічних показників
різного типу адсорбентів, зокрема визначення
значень їхньої проскокової та повної ємності
за парою вологи в динамічних умовах, було
запропоновано проведення цих досліджень у
лабораторних умовах. При цьому проскокову

Рис. 3.  Структурна схема лабораторної установки:

1 – джерело очищеного від мехдомішок вологого газу; 2 – манометр; 3 – фільтр-патрон з адсорбентом, що досліджується;
4 – гігрометр; 5 – лічильник газу; 6 – термометр.
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ємність адсорбенту визначають шляхом проведення вимірювань через певні проміжки часу
вологовмісту проби газу, який проходить через
наважку адсорбенту. Дослідження проводяться
на лабораторній установці (рисунок 3), за допомогою якої можливо моделювати термобаричні
умови, що близькі за тими, які наявні під час
експлуатації УОГ у промислових умовах [4, 5].
Принцип дії створеної установки полягає у
такому: парогазова суміш із джерела вологого газу
1 із заданими значеннями вологовмісту, надлишкового тиску та витрати надходить до фільтр-патрона 3 з наважкою адсорбенту, що досліджується. У фільтр-патроні 3 здійснюється поступове
насичення адсорбенту вологою, після чого осушений газ надходить до гігрометра 4 для визначення його залишкового вологовмісту. Кількість
газу, яка пройшла крізь адсорбент, визначається
за показами лічильника 5. Термобаричні умови
процесу насичення адсорбенту контролюються
за допомогою манометра 2 та термометра 6.
Відповідно до запропонованого методу під
час проведення досліджень визначається значення маси поглинутої адсорбентом вологи та з
урахуванням маси адсорбенту розраховується
значення його проскокової ємності за формулою:
n

W1 =

∑V ⋅ (w − w )
i =1

1i

i

mç

× 100 ,

де Vi – об’єм газу, що пройшов крізь шар адсорбенту за час проведення одиничних вимірювань, нм3; w – значення вмісту вологи в газі,
який подається на вхід фільтр-патрона, г/нм3;
wi – значення вмісту вологи в газі, який виходить із фільтр-патрона, визначене до моменту
досягнення ним нормованого значення, г/нм3;
mз – маса наважки зневодненого адсорбенту, г.
Перевірка адекватності результатів досліджень за вищенаведеним методом здійснювалася в два етапи. На першому етапі були зіставлені значення повної ємності адсорбенту,
які були отримані в лабораторних умовах статичним методом у класичній реалізації та динамічним методом, виконаним за допомогою
запропонованої установки (табл. 1). На другому
етапі здійснювалося зіставлення значень проскокової ємності адсорбенту, які були отримані
в лабораторних умовах за допомогою запропонованої установки та в промислових умовах
(табл. 2). Під час визначення повної ємності адсорбенту в лабораторних умовах здійснювалася
перевірка отриманих значень за визначеними у
процесі досліджень масами насиченої і регенерованої наважок адсорбенту за методикою [6].
Результати досліджень наведені в табл. 1 та 2.
Аналіз результатів досліджень із визначення значень повної адсорбційної ємності
адсорбенту за вологою, які були отримані в лабораторних умовах динамічним та статичним

Таблиця 1. Результати досліджень із зіставлення значень повної ємності адсорбенту

Тип
адсорбенту

Температура
Спосіб
попередньої визначення
регенерації
ємності
адсорбенту, адсорбенту
С

0

Цеоліт NaA
(діаметр гранул
1,5÷2,5 мм)

300

Цеоліт NaA
(розмір фракцій
1,0÷3,0 мм)

300

Цеоліт СаA
(діаметр гранул
4,0÷6,0 мм)

300

Цеоліт КA
(діаметр гранул
1,7÷2,5 мм)

300

Клиноптилоліт
(розмір фракцій
4,0÷6,0 мм)
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300

статичний
динамічний
зважуванням
статичний
динамічний
зважуванням
статичний
динамічний
зважуванням
статичний
динамічний
зважуванням
статичний
динамічний
зважуванням

Умови проведення досліджень
тиск газу
надлиш
ковий,
кгс/см2
0

темпе
ратура
газу,
0
С
20,0

волого
вміст
газу,
г/м3
8,7

10,0

23,9

1,9

0

20,0

8,7

10,0

24,7

2,1

0

20,0

8,7

10,0

26,5

2,3

0

20,0

8,7

10,0

23,4

1,9

0

20,0

8,7

10,0

24,2

1,5

Отримане
значення
повної
ємності,
%
21,0
22,6
21,7
20,3
22,4
21,5
18,5
19,6
20,9
21,2
22,0
22,6
8,8
8,2
8,8
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Таблиця 2. Результати досліджень із зіставлення значень проскокової ємності адсорбенту, отриманих
у промислових та лабораторних умовах

Тип
адсорбенту

Умови
проведення
досліджень

Тиск
газу,
кгс/см2

Цеоліт КA

Клино
птилоліт

Питоме
Отримане
навантажен- Температура
Темперазначення
ня адсорбен- регенерації
тура газу,
проскокової
ту за
адсорбенту,
ємності,
вологою,
0
0
С
г/(год×кг)
С
%

Лабораторні

10,0

18,9

8,7

180,0

8,8

Промислові

10,6

7,5

5,1

180,0

8,1

Лабораторні

10,0

25,7

7,1

260,0

1,7

Промислові

36,7

14,2

1,3

260,0

1,5

Лабораторні

10,0

24,1

7,1

220,0

0,7

Промислові

36,8

13,7

1,3

220,0

0,8

методами (табл. 1), вказує на те, що розбіжність
між результатами паралельних визначень не
перевищувала нормованого стандартом [6] значення відтворюваності R=5,0%.
На другому етапі були проведені дослідження можливості використання отриманих у
лабораторних умовах значень проскокової ємності зразків адсорбентів для проведення розрахунків режимів роботи УОГ.
Дослідження виконувалися шляхом зіставлення отриманих у лабораторних і промислових умовах значень проскокової ємності
адсорбентів.
Як адсорбенти використовувалися синтетичний цеоліт типу КА та природний цеоліт
клиноптилоліт. Лабораторні дослідження проводилися за допомогою установки, яка зображена на рисунку 3, а дослідження у промислових умовах проводилися безпосередньо на УОГ
УКПГ Рубанівка та УКПГ Летня Комарнівського
ЦВНГК ГПУ «Львівгазвидобування». Умови
проведення досліджень та отримані результати
наведені в табл. 2.

Розбіжність між результатами, які отримані
у промислових та лабораторних умовах (табл. 2),
перебуває в межах не більше ніж 8% у разі цеоліту типу КА та 12,5–13,3% та загалом є достатньою
для оцінювання проскокової ємності адсорбентів.
Висновки.
1. Розроблено метод визначення проскокової ємності адсорбенту в лабораторних умовах.
2. Досліджено статичні та динамічні адсорб
ційні ємності адсорбентів різних типів у лабораторних та промислових умовах.
3. Показано, що розбіжність результатів,
отриманих у лабораторних умовах динамічним
та статичним методами, не перевищувала нормованого стандартом [6] значення відтворюваності R=5,0%. Розбіжність між результатами,
які отримані у промислових та лабораторних
умовах, перебуває в межах 8–13,3%.
4. Розроблений порядок визначення дає
змогу отримати достовірні результати, які можливо застосовувати для умов промислової експлуатації УОГ.
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Обґрунтування доцільності оптимізації робочих
тисків з використанням спеціалізованого
програмного комплексу РipeSim
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UA

Розглянуто питання оптимізації робочих тисків за рахунок зміни схеми збору газу та конфігурації шлейфів Опішнянського НГКР. Оцінку ефективності впровадження заходу проведено
в сучасному програмному комплексі PipeSim® Schlumberger. За результатами проведених досліджень встановлено, що за рахунок упровадження заходів щодо зміни системи збору газу
можна досягти збільшення видобувного потенціалу свердловин на 12% порівняно з базовою
схемою. При цьому встановлено, що вузловий аналіз та аналіз чутливості реакції свердловин у програмному продукті PipeSim дає змогу в порівняно нетривалі терміни точно оцінити
розподіл основних параметрів багатофазового потоку в контрольних точках газовидобувної
системи, що значно зменшує час на прийняття оперативних рішень та своєчасне реагування
на попередження можливих ускладнень.
Ключові слова: газовидобувна система, математична модель, програмне забезпечення
PipeSim, оптимізація роботи системи, роз’єднання спарених свердловин.

УДК 622.276

RU

Рассмотрены вопросы оптимизации рабочих давлений за счет изменения схемы сбора газа
и конфигурации шлейфов Опошнянского НГКМ. Оценка эффективности внедрения мероприятия проведена в современном программном комплексе PipeSim® Schlumberger. По результатам проведенных исследований установлено, что за счет внедрения мероприятий по
изменению системы сбора газа можно достичь увеличения добывающего потенциала скважин на 12% по сравнению с базовой схемой. При этом установлено, что узловой анализ и
анализ чувствительности реакции скважин в программном продукте PipeSim позволяет в
сравнительно непродолжительные сроки точно оценить распределение основных параметров многофазового потока в контрольных точках газодобывающей системы, что значительно уменьшает время на принятие оперативных решений и своевременное реагирование на
предупреждение возможных осложнений.
Ключевые слова: газодобывающая система, математическая модель, программное обеспечение PipeSim, оптимизация роботы системы, разъединение спаренных скважин.

EN

The article takes an overview on optimization of operating pressures by changing the gas gathering
scheme and flowlines configuration of the Opishnyanske oil-gas-condensate field. The authors used
a software product PipeSim® by Schlumberger to estimate the effectiveness of the abovementioned
measures implementation. According to the results of the research, changing of configuration of
the gas gathering system can increase the production potential of wells by 12% comparing to the
basic variant. It is established that nodal analysis and network simulation in PipeSim® allows, for a
relatively short period of time, accurately estimate the distribution of the basic parameters of the
multiphase flow at checkpoints of the gas production system, which significantly reduces operative
decisions time and reaction time to prevent possible complications.
Key words: gas production system, mathematical model, PipeSim®, software, system optimization, disconnection of paired wells.

Актуальність проблеми. Ефективність та надійність роботи системи видобутку вуглеводнів як
green-, так і brown-родовищ залежить насамперед
від форми руху видобутого флюїду з пласта у вертикальній частині НКТ та горизонтальній частині
до установки комплексної підготовки продукції, а
також ускладнень, що можуть вплинути на абсолютно вільний дебіт свердловини (скін-фактора,
ефективності роботи внутрішньосвердловинного обладнання, коректності підібраних штуцерів
тощо). Оскільки більшість українських газових та
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газоконденсатних родовищ є brown-родовищами,
що перебувають на завершальній стадії розробки в газовому режимі на виснаження, важливим
завданням експлуатації таких систем є стабілізація
та збільшення видобутку вуглеводнів, насамперед
за рахунок оптимізації робочих тисків для забезпечення максимальної вуглеводневіддачі.
Аналіз попередніх досліджень. Станом на
2018 р. до 90% родовищ подають газ або на власну
установку комплексної підготовки газу (УКПГ),
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обладнану дотискувальною компресорною станцією (ДКС), або ж за централізованою схемою
на центральний газозбірний пункт (інколи – на
головні споруди (ГС)), також обладнаний ДКС,
але значно більшої потужності [1]. Розгалужена
система газопроводів дає змогу подавати газ декількох родовищ на централізовану ДКС, але при
цьому чинячи додатковий гідравлічний опір і не
дозволяючи опустити тиск на гирлі свердловин
до бажаної величини. З іншого боку, обладнання
ДКС для окремих родовищ з економічного погляду не завжди виправдано, а його окупність прямо
пропорційна обсягам нарощування видобутку
газу завдяки переходу в компресорний режим
розробки. Основними альтернативними методами пониження робочих тисків до впровадження
ДКС є геолого-технічні заходи, що передбачають
заміну НКТ або впровадження одного із способів
механізованого видобутку, а також зміна конфігурації та (або) схеми збору природного газу з
лінійної (колекторної) на променеву, що з технологічного погляду полягає в роз’єднанні свердловин, які подають газ в один шлейф.
Систему трубопроводів, що збирає, подає
на підготовку та транспортує продукцію, умовно можна поділити на:
– підсистему промислових газопроводів,
що транспортують газ переважно в однофазовому стані;
– підсистему промислових трубопроводів,
що перекачують суміш конденсату, нафти, води
і газу, тобто призначені для сумісного транспортування багатофазової суміші до установок стабілізації продукції.
Відповідно до вимог [2] транспортування
непідготовленої продукції газових свердловин здійснюється промисловими газопроводами, до яких відносять шлейфи свердловин,
міжпромислові трубопроводи і колектори.
Проектування газопроводів, що спрямовані на
подачу газу в систему магістральних газопроводів, незалежно від їхнього робочого тиску і призначення, здійснюється відповідно до вимог [3].
Норми [2] розповсюджуються на промислові трубопроводи в частині виконання
гідравлічних розрахунків (додаток 2 до [2]).
Згідно з цим додатком гідравлічні розрахунки
виконують для:
– газопроводів, що транспортують природний газ в однофазовому стані (відповідно до
вимог [3] (частина 1);
– трубопроводів, що транспортують газорідинні суміші (двофазовий потік) (відповідно до
вимог додатку 2 до [2]).

Фактично наявність декількох нормативних документів без попередньої систематизації вихідних даних та аналізу структури
потоку зумовлює невизначеність фахівця, що
моделює розподіл тиску за роками, яку саме
з методик використовувати. Відповідне використання неправильно підібраної методики
зумовлює чималу похибку в розрахунку, яка
відображається в необґрунтованих капітальних витратах на спорудження нових об’єктів
газозбірної системи.
Слід зазначити, що визначення видобувного потенціалу розглянутої системи родовищ, які
обмежені граничними пластовими (пластовий
тиск) та поверхневими умовами (протитиск у
кінцевій точці збору та перепад тиску між контрольними точками системи), без використання спеціалізованого програмного забезпечення
потребує значного часу на проведення ітераційних розрахунків.
Постановка мети. Основним чинником,
що впливає на час виконання розрахунків, є те,
що розглядати окремо систему збору від системи видобутку природного газу неможливо, як і
неможливо констатувати, що флюїд по всій довжині руху матиме одну і ту саму структуру, а
отже, і норми для однофазового потоку будуть
давати досить велику похибку. З іншого боку, як
ітераційні наближення реакції систем видобутку-збору, так і розрахунок двофазових потоків
є тривалими в часі і для однієї свердловини у
разі застосування простих математичних комплексів вимагають до двох тижнів моделювання.
І наостанок слід зауважити, що правильно проведений аналіз – це запорука економічної ефективності проекту.
Саме тому автори зупиняються на широко
відомому вузловому аналізі системи руху багатофазового потоку від вибою свердловини до
УКПГ, який має вирішити три завдання:
1) довести економічність та ефективність
впровадження геолого-технічного заходу;
2) усунути можливість виникнення похибок;
3) заощадити час на виконання розрахунків.
Викладення основного матеріалу. Є багато програмних продуктів зарубіжних компаній, які дають змогу моделювати системи видобутку, збору та транспортування продукції,
однак широкі можливості виконання вузлового аналізу у вузлових точках системи і реакції
чутливості окремих ділянок системи на зміну
параметрів режиму роботи зробили перевагу
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в бік вибору інструменту для моделювання
симулятора багатофазного усталеного потоку
PipeSim® Schlumberger.
Під час виконання роботи авторами використані методи математичного моделювання,
системного аналізу з метою створення робочих моделей, а також їх кореляції для подальшої програмної реалізації заходів з оптимізації
системи збору. Як математична модель «пласт –
свердловина – шлейф – УКПГ» Опішнянського
родовища використовувалися системи рівнянь,
рішення яких реалізовано в програмному забезпеченні PipeSim.
Об’єктом досліджень є дві групи спарених
свердловин Опішнянського НГКР, які станом
на березень 2019 р. перебувають в експлуатації.
Модель газовидобувної системи цього
родовища об’єднує всі елементи геолого-технологічного ланцюга від привибійної зони
до УКПГ.

Рис. 1.  Модель флюїду св. № 126 Опішнянського НГКР
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Адаптація робочих моделей проводилася
на підставі аналізу роботи промислових об’єктів та устаткування за даними параметрів, вказаних у технологічному режимі та звітному рапорті експлуатації родовищ.
Аналіз роботи вузла «вибій свердловини –
гирло – шлейф – УКПГ» складається зі створення моделі свердловини, побудови профілю тиску-температури як по глибині ліфтової труби, так
і вздовж шлейфа свердловини до входу в УКПГ,
калібрування даних PVT-діаграми та адаптації
продуктивності свердловини в частині визначення відгуку на зміну продуктивності (Well PI)
для підбору оптимальної точки роботи системи. Якісно розроблена модель навіть для однієї
свердловини дає можливість провести аналіз
чутливості до обводненості, підібрати оптимальний штуцер на вибої та метод механізованого
видобутку, оцінити, яким чином на продуктивність вплине зміна тиску на гирлі свердловини.
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Рис. 2.  Динамічна схема та графік функції притоку флюїду св. № 126 Опішнянського НГКР
Точність виконання вузлового аналізу дасть
змогу вибрати оптимальний метод експлуатації
свердловини, якому відповідатиме значення максимального видобутку вуглеводнів [4–8].
На підставі проведених робіт щодо мультикомпонентного складу системи, технічної
характеристики труб, внутрішньосвердловинного обладнання та аналізу результатів досліджень свердловин на продуктивність були
отримані криві фазової рівноваги (рис. 1), що
відтворюють процес руху багатофазового потоку від привибійної зони до кінцевого пункту
збору, беручи до уваги всі фактори впливу.
Моделі свердловин побудовані за допомогою вбудованого редактора Well Editor. Для
побудови конструкції свердловин були використані дані зі справ свердловин, а також моделі флюїду, приклад якої наведено на рис. 2.
Коефіцієнти фільтраційних опорів В приймалися за результатами досліджень свердловин на
стаціонарних режимах фільтрації, а коефіцієнти А розраховувалися за двочленною формулою припливу газу на підставі фактичних даних
експлуатації свердловин.
Динамічна схема та графік функції притоку флюїду на прикладі свердловини № 126
Опішнянського НГКР наведено на рис. 2.
Наступним кроком було створення моделі газозбірної мережі (шлейфів) за допомогою
модуля P/T profile. На цьому етапі роботи була
змодельована мережа збору у вигляді закінченої системи, беручи до уваги взаємодію різних
компонентів, таких як свердловини та шлейфи.
Гирловий тиск на свердловинах і пропускна
здатність газозбірної мережі перебувають під
впливом протитиску, доданого до системи видобутку [4, 9].

Заключним етапом створення було поєднання раніше створених моделей до єдиної видобувної мережі, що дало змогу створити модель
газозбірної системи свердловин Опішнянського
НГКР із прив’язкою до місцевості сервісу GIS
Map за реальними даними, які відображають
дійсне розташування об’єктів (рис. 3).
Створені моделі були адаптовані з використанням модуля Model calibration під поточний
стан, що характеризується даними технологічного режиму та рапорту добової звітності видобутку вуглеводнів [4]. Протитиск у системі
збору, що вплинув на величину робочого тиску
свердловин, разом із втратами тиску в стовбурі
свердловини сформували величину мінімально
допустимого вибійного тиску, значення якого відповідає для свердловин точкам перетину
кривих притоку та відтоку (рис. 4).

Рис. 3.  Газозбірна система свердловин Опішнян
ського НГКР, що працюють за лінійною схемою
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Рис. 4.  Вузловий аналіз режиму роботи св. № 126, 127 Опішнянського НГКР
Для оцінки впровадження заходу з роз’єднання спарених свердловин, які експлуатуються одним шлейфом, технічна характеристика
проектних трубопроводів була прийнята аналогічною до наявної системи газопроводів:
– св. № 2, 211 – для розрахунків із роз’єднання прийнято додатковий проектний шлейф
діаметром 114 х 14 мм та орієнтовною довжиною 5215 м;
– св. № 126, 127 – для розрахунків із роз’єднання прийнято додатковий проектний шлейф
діаметром 159 х 10 мм та орієнтовною довжиною 1782 м.
На основі розробленої моделі газозбірної
системи спарених свердловин Опішнянського
НГКР у програмному модулі Network simulation
проведено оцінку (в натуральних показниках)

впровадження заходу з роз’єднання шлейфів.
Отримані результати порівняно з фактичними
параметрами роботи свердловин до їх роз’єднання, які наведені в табл. 1.
Оскільки отримання додаткового припливу вуглеводнів має бути підтверджено окупністю капіталовкладень за визначений період, то
за отриманими результатами оцінено економічну ефективність роз’єднання свердловин, які
експлуатуються одним шлейфом. Розрахунки
виконано виходячи з додаткових обсягів видобутку вуглеводнів згідно з табл. 1, капітальних
вкладень на спорудження проектних трубопроводів та додаткових експлуатаційних витрат. Їх
результати наведено в табл. 2.
За результатами розрахунку в табл. 2 відсте
жується економічна ефективність впровадження

Таблиця 1. Результати розрахунків моделювання роз’єднання шлейфів спарених свердловин Опішнянського НГКР

№ св.
126
127
2
211

До роз’єднання (1)
P, кгс/
Qг, %
Qк, %
см²
12,044
100
100
12,182
100
100
10,055
100
100
11,060
100
100

Після роз’єднання (2)
P, кгс/
Qг, %
Qк, %
см²
10,665
102,1
101,2
10,968
111,5
109,3
9,026
100,7
100,5
10,949
100,2
100,1

ΔP, кгс/
см²
-1,379
-1,214
-1,029
-0,110

Δ 2–1
ΔQг, %

ΔQк, %

2,1
11,5
0,7
0,2

1,2
9,3
0,5
0,1

Таблиця 2. Зведені техніко-економічні показники

Показники
Капітальні вкладення, тис. грн, в т. ч.:
Експлуатаційні витрати, тис. грн, в т. ч.:
амортизація, тис. грн
Чистий прибуток, тис. грн
Вільний грошовий потік, тис. грн
Накопичений приведений вільний грошовий потік,
тис. грн
Норма доходності
Індекс доходності
Чистий прибуток, тис. грн
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Св. № 126, 127

Св. № 2, 211

4067,50
55 938,99
4067,50
91 840,21
91 840,21

11 934,17
12 691,22
11 934,17
12 415,53
12 415,53

41 140,05

–1255,77

289,60%
11,11
91 840,21

15,71%
0,89
12 415,53
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заходів лише для св. № 126, 127, незважаючи на
те, що додатковий приріст видобутку отримано
для всіх проаналізованих свердловин.
Орієнтовний час на обробку цих свердловин становив три робочих дні, включаючи
повний етап від збору даних до кореляцій моделей та аналізу чутливості реакції свердловин.
Аналогічний розрахунок, виконаний з використанням чинних нормативних документів
та методики розрахунку показників розробки
родовища в газовому режимі на виснаження,
становив 12 робочих днів, з яких на етап збору
даних затрачено той самий обсяг часу, що й із
застосуванням програмного комплексу. Це дає
змогу дійти висновку, що використання сучасного математичного апарату насамперед зменшує
час на адаптацію, кореляцію розроблених моделей, ітераційний розрахунок та ручну працю.
Висновки та подальші дослідження. У цій
статті наведено аналіз ефективності впровадження лише одного геолого-технічного заходу,
що впливає на рівень робочого тиску свердловин, хоча з аналогічним інструментом можливе визначення встановлення МДКС і підбір

оптимальних режимів його роботи, моделювання штуцерів, реакція на введення ПАР та
очистку газозбірної системи. Попри те, із наведених результатів яскраво видно, що програмний комплекс PipeSim дає змогу оперативно
обробляти інформацію та, відповідно, забезпечувати оптимальні умови експлуатації свердловин, безперебійне та ефективне переміщення
флюїдів від привибійної зони пласта до об’єктів підготовки, промислової переробки та до
пункту передачі товарної продукції споживачу,
забезпечує можливість моделювання прогнозних сценаріїв та своєчасне реагування шляхом
упровадження відповідних заходів і рекомендацій з метою забезпечення стабільного видобутку вуглеводневої продукції та попередження
можливих ускладнень. Використання зазначеного програмного продукту дає змогу знизити
час обробки інформації, проведення розрахунків та прийняття оперативних рішень.
Додатково слід відмітити, що програмний
комплекс PipeSim забезпечить інтеграцію з основними програмними продуктами, такими як
ArcGis, Petrel, Eclipse та Hysys, та дасть змогу вести обмін даними між програмними продуктами.
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