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техніка

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ВИКОРИСТАННЯ БУРОВОГО РОЗЧИНУ
НА ВУГЛЕВОДНЕВІЙ ОСНОВІ
АТ «Укргазвидобування»
в рамках пілотного проекту
з компанією M-I SWACO,
Schlumberger Company,
завершило буріння
експлуатаційної свердловини
на Гадяцькому родовищі
з використанням бурового
розчину на вуглеводневій
основі. Після освоєння
добовий дебіт свердловини
становив 86 тис. м3 газу,
що на 30% перевищило
очікуваний результат.

Директор АТ з буріння Михайло Падучак
зазначив: «Це перший успішний досвід застосування розчинів на вуглеводневій основі, які
дають можливість підвищити дебіти свердловин на виснажених родовищах з низькими пластовими тисками за рахунок якісного
первинного розкриття продуктивних горизонтів. З огляду на отриманий позитивний
результат, компанія розглядає можливість
застосування такого розчину під час буріння

в зоні продуктивних горизонтів ще на понад
10 свердловинах».
Серед основних переваг згаданого розчину є:
– підвищення дебіту через зменшення забруднення продуктивних пластів;
– зниження аварійності під час спорудження
свердловин;
– зменшення витрат за рахунок повторного використання понад 60% розчину, необхідного
для буріння однієї свердловини.

З метою дотримання екологічних норм на свердловині було встановлено комплекс спеціального обладнання M-I SWACO Verty-G для очищення та подальшої утилізації твердої фази та повторного використання відновленого бурового розчину.
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ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

Вплив характеристик системи обліку
витрат на можливості управлінського
аналізу і прогнозування
© Курочкін К.С.
канд. екон. наук
Харківський державний
економічний університет
Махновець В.П.
ПАТ «Укргазвидобування»

UA

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

RU

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

EN

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

УДК 658.011.12

У процесі виробничо-господарської діяльності
великого і багатопрофільного виробничого комплексу, яким є ПАТ «Укргазвидобування», виникає
потреба в запровадженні інструментів управлінського аналізу і прогнозування. Вихідними даними
для цього є в тому числі первинна документація
щодо доходів і витрат структурних підрозділів, організована у вигляді, найбільш прийнятному для
подальшого опрацювання. Таку функцію виконує
калькуляція, причому офіційні рекомендації щодо
структури калькуляції мають загальний характер
[1]. Таким чином, функціональні можливості системи обробки й узагальнення первісної документації
підприємства можна назвати одним із визначальних
факторів функціональності управлінського аналізу і
прогнозування, причому в сучасних умовах функціональність калькулювання собівартості продукції є
цілком внутрішньогосподарським питанням – методики калькулювання собівартості продукції формалізуються в обліковій політиці компанії або внутрішніх нормативних документах.
В умовах виробничої діяльності газовидобувних філій ПАТ «Укргазвидобування» калькулювання собівартості продукції характеризується низкою
специфічних факторів.
Відмінності геологічних умов залягання вуглеводнів приводять до виробництва продукції з
різною собівартістю не тільки серед газопромислових управлінь, але й на сусідніх родовищах. З часом
відбувається природне погіршення характеристик

продуктивних покладів, що призводить до зростання собівартості видобутку вуглеводнів з причин, незалежних від дій газовидобувних філій. Одночасно
газовидобувні філії запроваджують заходи щодо
зменшення собівартості виробництва. З огляду на
відмінності геологічних умов залягання продуктивних покладів, складу продукції, технічного стану
основних засобів тощо корисним для цілей аналізу
вбачається можливість виділення витрат окремого
виробничого підрозділу (родовища, групи родовищ
тощо). Складання окремих калькуляцій по родовищах здебільшого не принесе додаткової інформації
для аналізу (все ж таки значна кількість родовищ
ПАТ «Укргазвидобування» розробляється за однаковою технологією), але можливість виділення узагальнених показників по окремих родовищах безумовно
розширить можливості управлінського аналізу.
Під час розробки родовищ ПАТ «Укргаз
видобування» застосовується широкий спектр технологій видобутку, підготовки і внутрішнього транспортування вуглеводнів. Відповідно, простежується
зв’язок між практично корисною структурою собівартості та технологіями, що застосовуються в процесі видобутку вуглеводнів та експлуатації основних
засобів виробничого призначення (сайклінг-процес,
газліфтна та механізована експлуатація, роботи на
свердловинах, технологічне обладнання, компресори та ін.). Тобто структура собівартості має відображати витрати по комплексних статтях, аналіз яких
на підприємстві визнано важливим. Таким чином,
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оптимальна структура калькуляції собівартості продукції по родовищах і, відповідно, по філіях може
відрізнятися.
На етапах видобутку і попередньої підготовки
продукції родовищ здебільшого відбувається обробка суміші вуглеводнів, відповідно, операційні
витрати таких етапів мають розподілятися по видах
продукції.
Вагому частку собівартості видобутку вуглеводнів становлять витрати, які є одночасно прямими і
умовно-постійними. Для цілей аналізу і прогнозування практично корисним вбачається можливість
відокремлення умовно-змінних, умовно-постійних,
прямих і непрямих витрат із деталізацією, що визнається важливою для конкретного структурного
підрозділу.
Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що для цілей управлінського аналізу само по
собі значення собівартості продукції нафтогазовидобувних підрозділів є малоінформативним показником. Система калькулювання собівартості повинна
відрізняти місця виникнення витрат та види продукції, а структура собівартості – забезпечити можливість виділення як окремих елементів витрат, так
і комплексних витрат, пов’язаних із застосуванням
окремих технологій видобутку і підготовки вуглеводнів, в тому числі по переділах. А оскільки калькуляція – це результат обробки первинних документів,
зазначені вимоги відносяться в першу чергу до системи обліку витрат структурних підрозділів.
У структурі ПАТ «Укргазвидобування» працюють філії, що виробляють продукцію, і філії, що виконують спеціалізовані роботи. І якщо для видобувних
і переробних підрозділів за калькуляційну одиницю
може бути прийнята одиниця продукції, калькулювання собівартості галузевих робіт характеризується
специфічними особливостями.
По філіях, що виконують роботи (буріння і ремонт свердловин, будівництво об’єктів інфраструктури тощо), трудомісткість виконання одного виду
робіт на різних об’єктах може вагомо відрізнятися,
відповідно, собівартість виконання окремого виду
робіт не має практичного сенсу для подальшого
аналізу – зробити коректні висновки щодо оптимальності виконання робіт без урахування впливу
об’єктивних чинників, від яких залежить їх трудо- та
матеріаломісткість, неможливо, а окреме врахування таких чинників знищує переваги стандартизованого підходу до калькулювання собівартості. Таким
чином, одиницею калькулювання вартості робіт має
бути показник, незалежний від тривалості робіт, але
такий, що характеризує їх ефективність. Як один з
варіантів, це може бути доба виконання робіт окремою установкою або доба виконання окремого виду
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робіт, але найоптимальнішим варіантом вбачається
можливість у межах системи обліку витрат встановити оптимальну одиницю калькулювання в кожному окремому випадку.
Таким чином, визначення об’єктивної калькуляційної одиниці відіграє вирішальну роль у подальшому аналізі собівартості робіт, а встановлення
оптимальної структури калькуляції дозволить об’єктивно визначити причини динаміки показника із подальшою розробкою оптимізаційних рекомендацій
по статтях. Відповідно, система обліку витрат має
забезпечити можливість калькулювання будь-якої
одиниці робіт, що може бути досягнуто тільки шляхом можливості групування первісних документів за
обраними ознаками.
Виробнича діяльність філій ПАТ «Укргаз
видобування» пов’язана із здійсненням значних обсягів щорічних капітальних інвестицій. Одним із
факторів ефективності капітальних інвестицій є економічна доцільність, а за наявності альтернативних
варіантів інвестування обов’язково постає питання
вибору, одним із критеріїв якого також є економічні
показники.
Оцінка економічної доцільності варіантів інвестування здійснюється із використанням показника
грошового потоку, одним із складників якого є операційні витрати.
Для прогнозування грошового потоку від розробки родовищ або запровадження капіталомістких
заходів необхідно враховувати, що собівартість видобутку вуглеводнів окремих родовищ може відрізнятися через вище перелічені фактори. Врахування таких
факторів по конкретному родовищу або структурному підрозділу в змозі вплинути на висновки щодо
економічної доцільності буріння, проведення вартісних ремонтів і операцій, встановлення додаткового
обладнання тощо. Але врахування собівартості видобутку вуглеводнів конкретного родовища потребує
відповідних відомостей бухгалтерського обліку або
можливості оперативної виборки відомостей відповідних первинних документів. І це бачиться вагомим
кроком в бік підвищення об’єктивності прогнозних
розрахунків порівняно із використанням відомостей,
усереднених по газопромисловому управлінню.
Останнім часом у проектах оптимізації видобутку вуглеводнів рекомендуються пропозиції щодо оновлення компресорного обладнання,
оптимізації системи підготовки і транспортування
продукції, перепідключення свердловин і родовищ
до інших об’єктів підготовки та компримування.
Визначення економічної доцільності зазначених
заходів безпосередньо пов’язано із порівнянням
доходів і витрат до та після запровадження, відповідно, можливість оцінки операційних витрат по

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
технологічних етапах видобутку, підготовки і транспортування продукції вагомо сприятиме підвищенню об’єктивності висновків щодо економічної
доцільності їх впровадження.
Таким чином, об’єктивність прогнозування і
оцінки економічних наслідків запровадження варіантів капітальних інвестицій певною мірою також
залежить від функціональності системи узагальнення первинної документації бухгалтерського обліку.
Підсумовуючи вищенаведені міркування,
можна зробити висновок, що для реалізації сучасних методик аналізу і прогнозування економічних
показників система узагальнення первинної документації бухгалтерського обліку нафтогазовидобувних підприємств має характеризуватися такими можливостями:
1) відрізняти витрати окремих виробничих підрозділів та важливих для аналізу і прогнозування
етапів технологічного процесу;

2) під час калькулювання собівартості робіт –
забезпечити групування витрат за чинником, що найбільш об’єктивно характеризує саме цей вид робіт;
3) для цілей прогнозування економічних показників – забезпечити можливість виділення умовно-змінних, умовно-постійних, прямих і непрямих
операційних витрат на кожному етапі технологічного процесу.
Враховуючи геополітичні чинники та гостру потребу вітчизняної економіки у збільшенні власного
видобутку природного газу, необхідно постійно вишукувати додаткові ресурси для проведення геологорозвідувальних робіт, розробки нових технологій
та придбання сучасного обладнання. Такими ресурсами можуть бути не тільки зовнішні інвестиції, але
і власний капітал, отриманий внаслідок оптимізації
витрат, за рахунок впровадження новітніх методів
управління витратами і собівартістю видобутку природного газу та нафти.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Наказом Міністерства промислової політики
України від 09 липня 2007 року № 373.

ДІЯКУ Івану Васильовичу – 90
22 липня 2019 р. виповнилоя 90 років відомому спеціалісту у сфері буріння, талановитому
організатору виробництва, державному діячу
Івану Васильовичу Діяку. Народився ювіляр у
с. Цеперів Кам’яно-Бузького району Львівської
області. Після закінчення гірничо-промислового
факультету ЛПІ у 1953 р. розпочав трудову діяльність в Долинській конторі буріння старшим
інженером, начальником виробничо-технічного
відділу. У 1958 р. його призначили головним інженером Болехівської КРБ, а у 1964–1970 рр. він
обіймав посади головного інженера та керуючого
трестом «Прикарпатбурнафта». Наступні два роки
Іван Васильович – керівник Івано-Франківського
центру з наукової організації виробництва, праці
та управління інституту ВНДІОЕНГ.
Брав участь у запровадженні таких інноваційних рішень, як двостовбурне буріння, використання алмазних доліт, спуск зварних обсадних
колон. Велику увагу приділяв питанням удосконалення кріплення свердловин, з цієї тематики у
1970 р. захистив кандидатську дисертацію.
У 1972–1998 рр. Іван Діяк працював заступником начальника об’єднання «Укргазпром»
з буріння, заступником голови правління АТ
«Укргазпром» з питань буріння та видобування
газу. У цей період його зусилля були спрямовані
на оптимізацію структури бурових підприємств,
зміцнення їх кваліфікованими кадрами, удосконалення технології буріння. За його участю широке застосування отримали нові бурові долота,
буріння багатосекційними високомоментними
турбобурами, нові технічні рішення під час буріння на підземних газосховищах. Він був ініціатором будівництва похило-спрямованих та горизонтальних свердловин.

Під керівництвом та за безпосередньою
участю Івана Васильовича була створена відповідна інфраструктура та організовано успішне буріння свердловин в умовах багаторічної мерзлоти
на Уренгойському ГКР.
Він був учасником ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АС.
У 1998–2002 рр. – Народний депутат, голова підкомітету з питань газової промисловості
Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики
та ядерної безпеки. У 2002–2012 рр. був головним радником голови правління НАК «Нафтогаз
України», генеральним секретарем Газової спілки
України, радником президента України, радником
секретаря Ради національної безпеки і оборони
України.
Іван Діяк – автор 6 винаходів та понад 250
наукових і публіцистичних праць, в тому числі
15 монографій. Він – член Української нафтогазової академії, член-кореспондент Гірничої академії України, член Спілки журналістів України,
понад десять років очолював редакцію журналу «Нафтова і газова промисловість». Він –
Заслужений працівник промисловості України,
лауреат Премії Ради Міністрів СРСР, нагороджений орденами Данила Галицького, «За заслуги» І,
II, III ступенів, Святого Рівноапостольного князя
Володимира Великого ІІ, III ступеня, Трудового
червоного прапора, Дружби народів.
Щиро вітаємо ювіляра та бажаємо йому доброго здоров’я, творчої наснаги та довгих років
життя.
Друзі, колеги,
редакція журналу

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

Минулі результати і подальші
перспективи західного
нафтогазоносного регіону України
© Крупський Ю.З.
д-р геол. наук
Марусяк В.П.
Львівський національний
університет ім. Івана Франка
УДК 528+550+553.042

UA

Висвітлено геологічне і нафтогазогеологічне районування Західного нафтогазоносного регіону (НГР). Показано кількість родовищ і глибини їх залягання. Детально проаналізований
стан нафтогазовидобутку починаючи з середини минулого століття і дотепер. Названі причини падіння основних показників геологорозвідувальних робіт і видобутку вуглеводнів.
Розглянуті подальші перспективи нафтогазоносності.
Ключові слова: Західний НГР, геологічне і нафтогазогеологічне районування, стан нафтогазовидобутку, перспективи.

RU

Освещено геологическое и нефтегазогеологическое районирование Западного нефтегазоносного региона. Показано количество месторождений и их глубина. Детально проанализировано состояние нефтегазодобычи начиная с середины прошлого века и до сегодняшнего
времени. Названы причины падения основных показателей геологоразведочных работ и
добычи углеводородов. Рассмотрены дальнейшие перспективы нефтегазоносности.
Ключевые слова: Западный НГР, геологическое и нефтегазогеологическое районирование, состояние нефтедобычи, перспективы.

EN

The geological and oil- and gas-geological zoning of the Western oil- and gas-bearing region (OGR)
is presented. The state of oil and gas production from the middle of the last century till to date is
analyzed in detail. Further perspectives of oil- and gas-bearing are considered.
Key words: Western OGR, geological and oil- and gas-geological zoning, state of oil and gas production,
perspectives.

Тепер у Західному нафтогазоносному регіоні (НГР) доцільно проводити геологічне і нафтогазогеологічне районування (рис. 1). У геологічному відношенні тут виділяють: Євроазійську
плиту з її Східно- і Західноєвропейською мікроплитами, границя між якими трасується
по зоні Тейссейра-Торнквіста (зона ТТЗ) і які
відрізняються більш давнім архей-протерозойським фундаментом на сході і молодшим
палеозойським фундаментом на заході. В сучасному розумінні зона ТТЗ є результатом дроблення західної окраїни Євразійської плити на
повздовжні тектонічні блоки. Вона має ширину
від 100 км біля границі з Польщею до 10 км біля
границі з Румунією, де вона ховається під покров Покутських складок і Карпат [3]. У складі
плит виділяють платформову область ВолиноПоділля [4].
У Передкарпатському прогині виділяють: Зовнішню зону, Зону насунутих молас (попередня назва – Самбірська зона або
Стебницький насув), Зону насунутих структур з моласами і флішом (попередня назва –
Внутрішня зона) [4].
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У Зовнішній зоні в поперечному поділі
розрізняють Коломийську (баденську) западину, Івано-Франківське мезозойське підняття та
Рудківську (сарматську) западину.
Як встановлено новими дослідженнями, велике значення в розумінні геологічної будови і
нафтогазоносності Зовнішньої зони мали давні
пост-палеогенові субсиквентні і консеквентні
палеоріки, найбільші з яких – Коломийська на
південному сході і Ходорівська на північному
заході [5]. У Складчастих Карпатах виділено низку відомих зон-покровів: Скибовий, Сілезький
(Кросненський), Дуклянський, Магурський,
Поркулецький, Рахівський, Чорногорський. По
зоні Пенінських скель, які є продовженням Татрид
Польщі на українській території проводять границю між Зовнішніми і Внутрішніми Карпатами.
Вищеназвані покрови утворились у результаті підсуву платформової основи Карпат
під Панонську та Трансільванську западини.
На
південному
сході
виділяється
Чорногорська зона із специфічним набором
кристалічних порід і складною геологічною будовою (Мармароський кристалічний масив).

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

Рис. 1.  Тектонічна карта, розміщення на ній родовищ нафти і газу та розташування перспективних площ для
пошуків сланцевого газу і газу щільних колекторів

Дослідженнями стверджується, що сучасне
розташування Мармароського кристалічного
масиву є алохтонне і повязане з його переміщенням із Закарпатського прогину (район колізії та пологої субдукції Євразійської плити під
Паноно-Трансільванську мікроплиту) у південну частину Східних карпат [6].
Південно-західніше Східних Карпат є загірський Закарпатський прогин, в якому виділяють Мукачівську та Солотвинську западину і
Вигорлат-Гутинську гряду – зону молодих неогенових вулканів.
Під насувом Покутсько-Буковинських і
Складчастих Карпат і зони насунутих молас
(Стебницький насув) виділяють Лопушнянську
зону – автохтон Карпат, складену платформовими відкладами палеогену, крейди і юри [4].
У нафтогазогеологічному районуванні в
Західному НГР потрібно виділяти: ВолиноПодільську нафтогазоносну область (НГО),
Карпатську нафтогазоносну провінцію (НГП)
з Передкарпатською НГО, в якій є БільчеВолицький і Бориславсько-Покутський райони нафтогазоносності (РНГ), а також
НГО Складчастих Карпат з РНГ Скибового
і Кросненського покровів і Закарпатську газоносну область (ГО). Окремо виділяють нафтогазоносну область піднасуву (автохтону)
Карпат (Лопушнянська НГО) [8].

Станом на початок 2018 р. у ВолиноПодільській НГО відомо 2 газових родовища
з покладами у відкладах середнього девону на
глибинах 910–2400 м. У Більче-Волицькому РНГ
відомо 67 газових і газоконденсатних родовищ
та 3 родовища важкої нафти у відкладах юри,
крейди, неогену. Глибини залягання покладів
від 75 м (Струпківсько-Черемхівське) до 3700 м
(Залужанське). У Бориславсько-Покутському
РНГ відомо 43 родовища у відкладах флішу
крейди і палеогену, з них 32 нафтові і нафтогазові і 11 нафтогазоконденсатні. Глибини залягання покладів від поверхні (Битківське родовище) до 5800 м (Соколовецьке родовище).
У Карпатській НГО відома низка старих родовищ на невеликих глибинах у відкладах флішу
палеогену і крейди та Гринявське родовище на
глибині 4602–4410 м, але тепер видобуток вуглеводнів проводиться тільки на Лютнянському
родовищі із кросненських відкладів під насувом Дуклянської зони та з відкладів менілітової і стрийської світ на Верхньомасловецькому
родовищі з глибинами залягання покладів 8001500 м. На Лютнянському родовищі глибини
покладів 1000–2200 м.
У Закарпатській ГО відомі 5 родовищ
газу, з них 3 в Мукачівському районі нафтогазоносності (Русько-Комарівське, Станівське,
Королівське) та 2 в Солотвинському РНГ
№4 2019 |
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(Солотвинське і Дібровське). Відоме також
Мартівське родовище вуглекислого газу (СО2 –
98%). Поклади приурочені до туфів, туфітів
і туфопісковиків баденію та пісковиків сармату і панону. Глибини залягання покладів
від 310 м (Станівське родовище) до 2000 м на
Дібровському родовищі [4].
У НГО Піднасуву (автохтону) Карпат відкрито Лопушнянське нафтове родовище на глибинах 4180-4316 м у платформових відкладах
палеогену, крейди і юри [4].
Всього в Західному НГР станом на 2018 р. відомо 124 родовища, з них 34 нафтові, 66 газових
і 24 нафтогазових і нафтогазоконденсатних. За
запасами є 6 великих, 16 середніх і невеликих та
101 родовище дрібні і дуже дрібні. Більшість родовищ перебуває на завершальних стадіях розробки.
Стан нафтогазовидобутку
Найбільш важливі показники, які характеризують видобування нафти і газу: обсяг
пошуково-розвідувального буріння, приріст
запасів умовного палива, приріст запасів газу
та нафти і конденсату, видобуток газу і нафти
проаналізовано починаючи з середини 50-х рр.
і дотепер [4,1]. Графіки, що характеризують ці
показники, показані на рис. 2, а детальні дані
пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ
у 1998–2017 рр. за даними [1] наведені в таблиці [1]. Згідно з цими даними видобуток нафти і
газового конденсату зменшились від 2,68 млн т
у 1967 р. до 0,473 млн т у 2017 р., тобто в
5,7 разу. Видобуток вільного газу зменшився від
14,0 млрд м3 у 1968 р. до 0,909 млрд м3 в 2017 р.,
тобто в 15,4 разу. Річний приріст видобувних запасів вільного газу категорій А+В+С₁ зменшився
від 22,5 млрд м3 в 1960 р. до 1,74 млрд м3 у 2017 р.,
тобто майже в 13 разів. Річний приріст видобувних запасів нафти і конденсату зменшився від
17,4 млн т у 1966 р. до 0,41 млн т в 2017 р., тобто в 42 рази. Обсяг пошуково-розвідувального
буріння зменшився від 240 тис. м у 1966 р. до
20,33 тис. м у 2016 р., тобто майже у 12 разів.
Підтверджено давно відомий факт залежності
приросту запасів ВВ, а в подальшому і їх видобутку від обсягів пошуково-розвідувального
буріння і відкриття нових родовищ, а потім і від
обсягів експлуатаційного буріння.
Враховуючи минулу непрозорість і бюрократичну тяганину з отриманням і продовженням дії ліцензій на геологічне вивчення і
розробку родовищ, особливо на нових площах,
відсутність інвестицій, стає зрозумілим катастрофічний стан з видобутку вуглеводнів у
Західному НГР.
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Подальші перспективи нафтогазоносності
За даними державного балансу запасів
(ДБЗ) в Західному НГР станом на початок 2018 р.:
накопичений видобуток вільного газу становив
264,103 млрд м3, розчиненого – 45,406 млрд м3,
нафти – 114 млн т, конденсату – 3,053 млн т.
Станом на 2018 р. балансові запаси класу
111+121+122 становили: нафти – 37,4 млн т,
конденсату – 2,63 млн т, вільного газу – 85,947
млрд м3, розчиненого газу – 22,6 млрд м3.
Перспективні ресурси оцінюються: для вільного газу в 67,4 млрд м3, нафти і конденсату – в
99,7 млн т. Ці цифри показують значний потенціал нафтогазовидобутку в Західному НГР [1].
Основні напрями робіт у нафтогазоносних областях і районах Західного НГР викладені нижче.
Волино-Подільська НГО
Ця велика територія натепер, в основному, є на етапі регіонального вивчення. У межах Ковельського виступу перспективною є
Літинсько-Озерянська площа, де сейсморозвідкою підготовлена до пошукового буріння
Літинська структура. Нафтогазоносними тут
можуть бути відклади кембрію, силуру, венду та
рифею. Глибина буріння першочергової параметричної свердловини – 2050 м. На Озерянській
структурі слід провести сейсморозвідувальні
роботи для підготовки паспорта.
На Локачинському валу перспективними є
відклади девону, силуру і кембрію, передовсім
на північному сході і південному заході в межах
цього валу. На північному сході це Семеринська
і Тихотинська структури в межах Доросинської
площі, на південному заході – Павлівська
структура. В межах Локачинського родовища
це рифи силуру, де можливі припливи легкої
нафти. Глибини буріння – до 2000 м.
На південному сході перспективна ОлеськоЗолочівська площа з можливими покладами
в карбоні і девоні. Глибини – до 850 м. Окрім
того, першочерговими об’єктами пошуків ВВ
за даними виконаних геологічних досліджень
є Бережницька і Бучацька площі з можливими
покладами в рифових відкладах силуру та пісковиках кембрію і девону. Глибини – до 2000-3000
м. Дуже важливим під час буріння свердловин у
Волино-Подільській НГО є недопущення густини промивних рідин більше 1000 кг/м3.
У Більче-Волицькому НГР в районі Дашави
потрібно виконати переінтерпретацію матеріалів сейсміки ЗД, зробити побудови по горизонтах ГA, MZ i J3 для підготовки паспортів. За
позитивних даних пробурити пошукові свердловини. Глибини – до 1900 м.

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

Рис. 2.  Графіки обсягів буріння, приросту запасів видобутку вуглеводнів за період 1956–2017 рр. на території
Західної України: 1 – видобуток газу; 2 – метраж; 3 – приріст запасів умовного палива 4 – приріст запасів газу; 5 –
приріст запасів нафти; 6 – видобуток нафти і конденсату.
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У північно-західній частині цього НГР на
Волянській структурі потрібно пробурити пошукову свердловину глибиною 2600 м. На південному сході НГР перспективною є Сегівська
ділянка.
В Бориславсько-Покутському НГР перспективними є райони південно-східніше і південно-західніше Битківської глибинної складки: Меришорська та Зеленицька структури з
глибинами буріння свердловин до 4000 м.
Особливо важливими для цього НГР є
площова сейсморозвідка. Краще застосовувати сейсміку ЗД, в тому числі на виявлену
Нижньобитківську структуру з подальшим бурінням свердловини глибиною 6200 м.
У НГО Складчастих Карпат відомо багато
виявлених сейсморозвідкою перспективних
структур з малими і середніми глибинами буріння в НГР Скибового покриву. Особливо
потрібно звернути увагу на велику територію
майже не розвіданого в нафтогазовому відношенні Кросненського НГР. Тут роботи потрібно проводити як на малих (до 2000 м), так і на
більших (5000–6000 м) глибинах (Лугівська,
Волосянська,
Лазещинська,
Гринявська,
Яблунівська та інші площі).
У Закарпатській газоносній області є низка виявлених і неопошукованих структур як в
моласових відкладах, так і в гетерогенній палео
ген-мезозой-палеозойській основі прогину.
В НГО піднасуву Карпат недорозвіданим
на глибину є Лопушнянське родовище. Деякі
структури незакінчені опошукуванням, це
Петровецька, Таталівська і Роженська структури, а на перспективних за низкою ознак і

виявлених сейсморозвідкою багатьох структурах бурові роботи так і не розпочаті.
Не слід забувати про можливість виявлення платформового автохтону Карпат і
Передкарпатського прогину на глибинах, доступних до буріння, в північно-західному напрямку від районів Лопушнянського піднасуву.
Для цього свого часу за даними сейсморозвідки біля м. Болехова, на Міжрічинській площі,
була пробурена свердловина, яка досягла глибини 2800 м. Слід продовжити буріння цієї
свердловини. Є припущення про поширення
платформових відкладів сеноману крейди в автохтонному заляганні під всіма Складчастими
Карпатами, навіть до районів ВигорлатГутинського вулканічного пасма (дані по свердловині 1-Лісарненська). Це значно збільшує
перспективність автохтону [7].
Західний НГР багатий на нетрадиційні джерела вуглеводнів. Розташування перспективних
площ для пошуків сланцевого газу і газу щільних колекторів показано на рис. 1. Попередня
прогнозна оцінка перспективних видобувних
ресурсів газу тільки з чорносланцевих порід силуру Волино-Подільської НГО засвідчує, що це
може бути понад 600 млрд м3, а газу щільних колекторів в Західному НГР – десятки млрд м3. Не
слід забувати і про газ-метан вугільних пластів
карбону Львівсько-Волинського вугільного басейну. Це можуть бути десятки млрд м3 газу [2].
Все викладене показує великі перспективи нафтогазоносності Західного НГР за умови
значного зростання і якісного виконання геологорозвідувальних робіт.
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Оцінка колекторських властивостей неогенових
відкладів у межах Косівсько-Угерської підзони
Більче-Волицької зони за геофізичною інформацією
© Трубенко О.М.
канд. геолог. наук
ІФНТУНГ

UA

Розглядаються результати вивчення колекторських властивостей порід-колекторів геологічного розрізу сарматського ярусу в центральній частині Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони. Наведено дані про колекторські властивості продуктивних
порід-колекторів, що отримані за результатами геолого-геофізичних та петрофізичних
досліджень. За результатами експериментальних досліджень зразків керну, який відібраний із порід-колекторів сарматського ярусу, встановлено їх геолого-петрофізичні параметри.
Ключові слова: колектор, коефіцієнт пористості, проникність порід-колекторів,
структура порового простору.

RU

Рассматриваются результаты изучения коллекторских свойств пород-коллекторов
геологического разреза сарматского яруса в центральной части Косовской-Угерской
подзоны Бильче-Волицкой зоны. Приведены данные о коллекторских свойствах продуктивных пород-коллекторов, которые получены по результатам геолого-геофизических
и петрофизических исследований. По результатам экспериментальных исследований
образцов керна, который отобран из пород-коллекторов сарматского яруса, установлены
их геолого-петрофизические параметры.
Ключевые слова: коллектор, коэффициент пористости, проницаемости пород-коллекторов, структура порового пространства.

EN

Its shows the results of the study reservoir properties of reservoir rocks geological crosssection Sarmatian tier in the central part of the Kosiv-Uhersk subzone of the Bilche-Volytska
zone. There is the data on reservoir properties of productive reservoir rocks obtained according to the results of geological, geophysical and petrophysical studies. Based on the results of
experimental studies of core samples that are taken from the reservoir rocks Sarmatian tier it
is established their geological and petrophysical parameters.
Key words: collector, coefficient of porosity, permeability of reservoir rocks, structure of pore space.

УДК 553.981/982

Вступ. Проблеми, що обумовлюють зниження видобутку вуглеводнів із продуктивних покладів нафтогазових родовищ України,
значною мірою залежать від неоднозначності
трактування геологічної будови земної кори та
складу матриці продуктивних нафтогазонасичених складнопобудованих порід-колекторів,
окремих літолого-стратиграфічних одиниць.
Виділення порід-колекторів, оцінка характеру їх
насичення за комплексом геолого-геофізичних
даних є складним завданням, особливо у складнопобудованих геологічних розрізах. Найбільш
широко використовуються для вирішення цього завдання методи електричного (БКЗ, БК,
МБК, мікрозонди), радіоактивного (ННКт,
ННКнт, ІННК), акустичного (АК), густинного
(ГГК-Г) каротажу. Однак у силу об’єктивних і

суб’єктивних причин достовірно визначити характер насичення порід-колекторів теригенних
розрізів не завжди вдається, зокрема це найбільш характерно для складнопобудованих порід-колекторів поліміктового типу. Особливо
ускладнюється виділення порід-колекторів та
оцінка характеру їх насичення, коли відсутній
керновий матеріал, за результатами досліджень
якого можна здійснювати прив’язку отриманих
даних до кривих геофізичних свердловинних
досліджень, а також встановлювати надійні петрофізичні репери і взаємозв’язки. Основними
петрофізичними параметрами, що визначають
фільтраційно-ємнісні властивості порід, є пористість, проникність та нафтогазоводонасиченість. Фізична їх характеристика зумовлена
комплексом літологічних та стратиграфічних
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умов осадонакопичення, які впливають на вторинну пористість, розподіл радіусів пор, а також здатність вміщувати та пропускати рідини і
гази. Для вирішення вище поставлених завдань
нами проводились дослідження порід-колекторів неогенових відкладів Бережницького газового родовища в умовах, які наближені до
пластових.
Аналіз опублікованих праць. Науковометодичні основи визначення фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів
висвітлені у багатьох працях В.М. Добриніна,
Б.Ю. Вендельштейна, Д.А. Кожевникова,
М.М. Елланського, М.Ю. Нестеренко [1–3],
а також у нормативних документах [4–7].
Незважаючи на те, що основні емпіричні закономірності між фізичними та петрофізичними параметрами були встановлені, необхідно уточнювати їх для конкретного типу
геологічного розрізу. Значна кількість науковців у своїх працях розкривають особливості
петрофізичних взаємозв’язків, які охарактеризовують окремі групи літотипів, насичених
вуглеводнями з аномальними електричними
параметрами [8, 9]. Проблема побудови петрофізичної моделі для конкретних геологічних розрізів є першочерговим завданням.
Аналіз наявних методик визначення фільтраційно-ємнісних властивостей складнопобудованих тонкошаруватих порід-колекторів [10]
вказує на можливість їх удосконалення шляхом
врахування особливостей геологічної будови та
мінерального складу продуктивних порід, застосування сучасних методик статистичної обробки фактичного матеріалу та математичного
моделювання.
Мета статті. Дослідити та встановити основні чинники, які впливають на колекторські
властивості складнопобудованих порід-колекторів поліміктового типу неогенових відкладів
у центральній частині Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони. За результатами
математично-статистичної обробки побудувати петрофізичні моделі фільтраційно-ємнісних
властивостей для порід-колекторів сарматського
ярусу в центральній частині Косівсько-Угерської
підзони Більче-Волицької зони.
Вихідні дані і методи досліджень. У регіональному плані Бережницьке газове родовище знаходиться в центральній частині Косівсько-Угерської
підзони Більче-Волицької зони Передкарпатського
прогину, в оточенні родовищ: Угерське,
Комарівське, Дашавське, Північнозарічнянське,
Любешівське. Косівсько-Угерська підзона має
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північно-західне простягання і обмежується з північного сходу глибинним Калуським розломом, а з
південного заходу – Стебницьким насувом.
Більче-Волицька зона являє собою автохтон, який утворився на опущеному краю
платформи на завершальному етапі формування Передкарпатського прогину. Міоценовий
чохол Більче-Волицької зони слабо дислокований і накладений на складчасті палеозойські
та рифейські товщі, які перекриваються породами юри або крейди. Структура зони загалом
визначається розвитком ряду регіональних
розломів (Калуського, Городоцького, СудовоВишнянського, Краковецького), які орієнтовані
під гострим кутом до загального простягання
зони, а також древнім рельєфом, що формувався в результаті процесів ерозії та розмиву в добаденський час [11].
Відклади бадену і сармату, які перекривають
древній рельєф, утворюють над виступами і долинами структури антиклінального та синклінального характеру. У межах Більче-Волицької
зони виділені Крукеницька, Косівсько-Угерська
та Івано-Франківська підзони на підставі особливостей розповсюдження характерних для
цієї зони баден-сарматських відкладів, характеру будови мезозойського чохла та тектонічної
природи домезозойського фундаменту [12–15].
Позитивні структурні форми залягання міоценових відкладів у Косівсько-Угерській підзоні
пов’язані з тектонічними і ерозійними виступами в її мезозой-палеозойській основі. Основу
мезозойського поверху, який з кутовою незгідністю залягає на палеозойській товщі, складають майже моноклінальні юрські та крейдяні
відклади, які занурюються від платформи в
бік Карпат під кутами 3–5°. Поверхня мезозою
сильно еродована і являє собою складну систему, як правило, видовжених у північно-західному напрямку ерозійних залишків, розчленованих палеоврізами (рис. 1).
Ерозійні виступи мезозою перекриті баденсько-сарматською товщею у північно-західній частині Косівсько-Угерської підзони, в
цих відкладах розташовані такі відомі родовища, як Більче-Волицьке, Угерське, Дашавське
та інші.
Бережницька структура являє собою
успадковане двокупольне брахіантиклінальне
підняття «сундучного» типу (рис. 2). Південнозахідне крило структури зрізано Стебницьким
насувом. Розміри структури невеликі, по ізогіпсі мінус 425 м довжина 3450 м, ширина до 900 м,
висота до 37,5 м.
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Рис. 1.  Бережницьке газове родовище. Сейсмо-геологічний розріз [16]

Рис. 2.  Бережницьке газове родовище. Структурна карта покрівлі продуктивного горизонту НД-10 [12]
До колекторів на Бережницькому газовому
родовищі приурочені пісковикові та алевролітисті різновидності, які здатні вміщувати газ або
воду і віддавати їх під час розробки. За умовами
утворення колектори Бережницького родовища
відносяться до осадових відкладів. За речовинним складом ці породи є теригенного типу, за
морфологією порового простору – міжзернові.

Відклади нижнього сармату в основному широко розповсюджені в Більче-Во
лиць
кій зоні Передкарпатського прогину. Нижньо
сарматський під’ярус неогену N1sm1 складається
з піщано-глинистої товщі дашавської світи.
Світа розділяється на 2 підсвіти: нижньодашавську (НД), більш піщанисту, і верхньодашавську (ВД), яка в основному виражена глинами
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Рис. 3.  Бережницьке газове родовище. Схема кореляції продуктивного горизонту НД-10 по лінії свердловин
100-Дш-9-Км-7-Км-6Км

з прошарками алевролітів, пісковиків і туфів.
Характерною особливістю сарматських відкладів є ритмічність побудови. Кожен ритм починається тонкими прошарками глинистих порід,
які вверх по розрізу поступово збагачуються
пісковиковим матеріалом і в кінці ритму майже
повністю заміщуються пісковиково-алевролітистими різновидностями. Нижньосарматські
поклади – пластові, склепінні, тектонічно і літологічно екрановані, які виповнені пісковиково-алевролітистими відкладами з колекторами
гранулярного типу. Нижньосарматський під’ярус неогену свердловин Бережницького газового родовища представлений тільки відкладами
нижньодашавської підсвіти, колектори якої в
більшості – пісковики сірі, світло-сірі, дрібно- і
середньозернисті, слабо зцементовані, часом
глинисті, товщиною від декількох сантиметрів
до декількох десятків метрів.
За результатами виконаної статистичної
обробки наявних геолого-геофізичних даних
встановлено, що грубозерниста компонента
(діаметр зерна від >1 мм до 0,5 мм) займає 23%,
середньозерниста (діаметр від 0,2 до 0,01 мм) –
30%. Вміст глинистих частинок в цих же піщанистих породах змінюється у межах від 2% до
38%; карбонатність невисока: від 1,5% до 8%.
Розподіл карбонатності і глинистості в породах підлягає логнормальному закону. Більшість
взірців пісковиків має об’ємну глинистість
від 10% до 30%. Середня величина Сгл дорівнює 21%. Слід зауважити, що зразки керну, де
Сгл≥25%, характеризуються низькою пористістю (Кп<8%) і високим вмістом зв’язаної води
(Квз≥57%). Карбонатний цемент найчастіше зустрічається в кількості від 11% до 22%, його середнє значення дорівнює 18,5% (рис. 3).
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Пісковики належать до алевритистих середньоглинистих літотипів із карбонатним цементом. Відкрита пористість пісковиків (заміряна
у взірцях керну в атмосферних умовах) змінюється від 4% до 31%, здебільшого розповсюджені породи з пористістю від 7% до 18%, менше –
16% до 25%, і незначна частина піщаних пластів
є ущільненою і характеризується пористістю
Кп ≤ 7%. Середнє значення Кп за всіма результатами експерементальних та свердловинних
досліджень становить 18,0%. Пористість сарматських порід визначається частково карбонатністю (нерозчинним залишком) та об’ємною глинистістю. Таким чином, можна стверджувати,
що зниження пористості пісковиків сарматських
відкладів обумовлено зростанням у складі їх матриці та в цементі карбонатного матеріалу та
розсіяної глинистості. Проникність сарматських
пісковиків підлягає дещо складнішому закону
розподілу, ніж пористість. Величина Кпр змінюється від 0,01·10-3 мкм2 до 80·10-3 мкм2. Низька
проникність до 0,1·10-3 мкм2 зустрічається в 33%
випадків від загальної кількості замірів, половину займають середньо проникливі пісковики
Кпр =(0,1-5) 10-3 мкм2, і 15% становлять породи з
Кпр>5·10-3 мкм2.
Проникливість порід, як і пористість, обумовлюється ефективним радіусом пор Rеф.
Заміри Кп, Кпр і Rеф методом ртутної порометрії (дані ІФНТУНГ) показують тісний зв’язок
між вище наведеними параметрами. За середнього радіусу пор більше (0,2÷0,3) 10-6м порода
стає колектором, здатним пропускати рідину
та газ. Загалом, за результатами дослідження
керна породи-колектори газу Бережницького
родовища можна віднести до типу середньо-дрібнозернистих піщанистих, у значному
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ступені заглинизованих з середньою пористістю
Кп.сер=13% і проникністю (5÷10)·10-3 мкм2. За
класифікацією А.А. Ханіна [16], ці пісковики здебільшого відносяться до IV–V класів колекторів,
зустрічаються також (15% випадків) колектори
ІІІ класу (рис. 4). Таким чином, за результатами експерементальних лабораторних та свердловинних досліджень встановлені особливості
геологічної будови відкладів сарматського ярусу неогенової системи та величини параметрів,
що характеризують колекторські властивості
гірських порід.
Висновки. Таким чином, за результатами
експериментальних лабораторних та свердловинних досліджень встановлені особливості
геологічної будови відкладів сарматського ярусу неогенової системи Бережницького газового
родовища та величини параметрів, що характеризують колекторські властивості гірських
порід. Отримані підрахункові параметри для
продуктивних сарматських відкладів детально
характеризують пласти-колектори по розрізу і
по площі та можуть бути прийняті до підрахунку запасів газу Бережницького родовища.

Рис. 4.  Петрофізичні взаємозв’язки між

параметром пористості та коефіцієнтом пористості
для складнопобудованих порід-колекторів
сарматського ярусу неогенових відкладів
Бережницького газового родовища
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У статті висвітлено використання телеметричних систем під час буріння похило-скерованих
свердловин у БУ «Укрбургаз». Приведені технічні характеристики телеметричних систем
ГУОБИТ з кабельним каналом зв’язку (Україна) та Compass з гідравлічним каналом зв’язку
(Канада). Проаналізувавши телесистеми двох типів, виділено їх переваги та недоліки.
Ключові слова: похило-скерована свердловина, телеметрична система, інтенсивність викривлення, гідравлічний канал зв’язку.

RU

В статье рассмотрено использование телеметрических систем при бурении наклонно-направленных скважин в БУ «Укрбургаз». Приведены технические характеристики телеметрических систем ГУОБИТ с кабельным каналом связи (Украина) и Compass с гидравлическим
каналом связи (Канада). Проанализировав телесистемы двух типов, выделены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: наклонно-направленная скважина, телеметрическая система, интенсивность искривления, гидравлический канал связи.

EN

The article describes using of MWD systems while drilling directional wells in Ukrburgaz. There
are technical characteristics of the MWD systems GUOBIT with cable communication channel
(Ukraine) and Compass with the hydraulic communication channel (Canada). The advantages and
disadvantages both of that are highlighted after deep analyzing.
Keywords: directional well, MWD system, dog leg, hydraulic communication channel.

УДК 624.22

У рамках реалізації перспективних програм
«Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України − планує збільшувати видобуток природного газу.
Похило-скерована свердловина дає змогу
досягнути тих продуктивних горизонтів, які
неможливо розкрити в процесі буріння вертикальної свердловини. Іноді запроектоване
місце розкриття подібних горизонтів вимагає
встановлення бурової установки в непридатних
для цього місцях (болота, озера, міста тощо). У
деяких випадках доводиться бурити свердловини з великим відхиленням від вертикалі. Одним
з економічно найвигідніших способів збільшення видобутку та об’єму добутого флюїду є
перетинання кількох продуктивних горизонтів
одним стволом. У деяких випадках буріння похило-скерованої свердловини вимагає враховувати кут падіння продуктивних горизонтів.
Ця технологія також може бути використана
для розробки кількох продуктивних горизонтів, прилеглих до площини розлому або розташованих під соляним склепінням. Буріння
похило-скерованих свердловин також використовують, коли виникає необхідність «обійти» перешкоду у вигляді залишеної компоновки або з геологічних причин, коли самовільне
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викривлення ствола свердловини утруднює досягнення заданої мети.
Системи вибійної телеметрії відіграють
важливу роль під час будівництва похило-скерованих свердловин. Вони значно зменшують
час простоїв, пов’язаних з необхідністю проведення інклінометрії, сприяють підвищенню
ефективності процесу спорудження свердловини. Система телеметричних вимірів в процесі буріння заснована на визначенні амплітуди
імпульсів тиску бурового розчину (MWD) [1].
Телесистема MWD може бути налаштована для
конкретних умов свердловини.
Результати вимірювань системою збирають, обробляють і передають в режимі реального часу. Телеметрична система використовується для визначення сферичних координат
ствола (зенітний кут і азимут) свердловини,
властивостей пласта [2], а також напрямку руху
долота.
Маючи дані про положення ствола, фактичне навантаження на долото, можна підтримувати такий режим буріння, щоб забезпечити
максимальну механічну швидкість проходки,
забезпечити задану геометрію ствола, а також
стежити за спрацюванням долота та гідравлічного вибійного двигуна.

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
В останні роки для буріння скерованих ділянок свердловини та ліквідації ускладнень у
БУ «Укрбургаз» використовувались такі телеметричні системи:
– ГУОБИТ з кабельним каналом зв’язку
(Україна);
– Compass з гідравлічним каналом зв’язку
(Канада).
Роботи з використанням цих телеметричних систем потребують виконання різних операцій як під час збирання та випробування, так
і в процесі буріння та проведення контрольних
замірів, що зумовлено особливостями процесу
передачі даних на поверхню.
Для роботи з телесистемою ГУОБИТ (рис. 1)
занурний пристрій спускають на каротажному
кабелі уже після допуску долота на вибій та перевірки роботи вибійного двигуна. Під час стикування КНБК знаходиться у відкритому стволі,
тому для попередження прихоплення доводиться кожні 5–7 хв. припиняти спуск занурного пристрою, а бурильну колону провертати. Відповідно

до наданих рекомендацій каротажний кабель
опускають зі швидкістю до 1 м/с. Отже, спуск на
глибину 2300–3000 м триває близько 38–50 хв., не
враховуючи часу на стикування та провертання
колони. Після приєднання верхньої частини перехідника лінії зв’язку каротажний кабель виводиться з трубного простору в затрубний. Вибійну
інформацію передають на поверхню по каротажному кабелю до приймально-передавального
пристрою та ПК за допомогою електричних імпульсів. Необхідно заздалегідь подбати, щоб мінімальний внутрішній діаметр бурильної колони
був більшим за діаметр стикувального пристрою
(36 або 42 мм).
Є низка обмежень робочого середовища
під час роботи з телесистемою ГУОБИТ:
– вміст нафти в буровому розчині < 5 %;
– pH бурового розчину 8–10;
– температура бурового розчину < 100 °C;
– в буровому розчині не повинно бути присадок, які містять залізо або тверді частинки з
умовним діаметром, більшим за 5 мм.

Рис. 1.  Типова КНБК для буріння похило-скерованої ділянки Т/С ГУОБИТ (зліва) та занурний пристрій (cправа)
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Згідно з робочими програмами УкрНДІгаз
середня інтенсивність викривлення ствола
свердловини в інтервалі інтенсивного набору зенітного кута повинна становити близько
6,7°/100 м. Цей параметр задають, виходячи із
показника допустимої інтенсивності викривлення, який дозволить подальшу безпечну експлуатацію бурильних та обсадних колон, вибійних двигунів, а також пластових випробувачів.
Ще одним суттєвим недоліком цієї телесистеми є необхідність використання каротажного
кабелю, що вимагає:
– підв’язувати вільний кінець каротажного
кабелю після кожного нарощування;
– забезпечувати постійний контроль за
просуванням кабелю в свердловину, не допускаючи утворення петель та «жучків»;
– під час роботи з каротажним кабелем забезпечувати попередження його механічних
пошкоджень (перетирання, перебиття тощо).
Телесистеми Compass (рис. 2) потребують
під час збирання компоновки більше часу на
підготовку та перевірку працездатності приладів на усті. Сама телеметрична система складається з окремих модулів-приладів, які з’єднані
між собою спеціальними інтерконекторами. У
нагнітальну лінію під кутом 45° вмонтовується
прилад для зчитування гідравлічних імпульсів.

До складу цих телесистем входять:
– вибійні датчики (для отримання необхідної вибійної інформації);
– вибійні датчики живлення (літій-тіонілхлоридні акумулятори);
– вибійний процесор (для оброблення інформації);
– датчик тиску (на усті);
– комп’ютер для розшифровки сигналів і
виведення інформації на дисплей (на усті).
Вибійний процесор вмикає датчики, які
реєструють інформацію для передавання на
устя. Пульсацію тиску, що створюється за допомогою телеметричної системи, фіксують
відповідним датчиком на усті, який передає
сигнал на приймач, де і відбувається декодування даних.
Обмеження параметрів робочого середовища, необхідні для використання цієї телесистеми:
– температура бурового розчину < 150 °C
(при використанні високотемпературних приладів < 175 °C );
– максимально допустимий вміст наповнювача в буровому розчині 4793 кг/м3;
– вміст піску < 1–2 %;
– густина бурового розчину < 1800 кг/м3.
Під час буріння з системою Compass є
можливість аварійного вилучення її на денну

Рис. 2.  Типова КНБК для буріння похило-скерованої ділянки Т/С Compass (зліва) та компоновка телеметричної
системи (справа)
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- густина бурового розчину < 1800 кг/м .
При бурінні з системою Compass є можливість вилучення її на денну

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

поверхню без підйому бурового інструменту, що суттєво зменшує можливі
поверхню без підйому бурового інструменту,
Наступна св. № 81 Матвіївська, що була
ризики, враховуючи високу вартість обладнання.
що суттєво зменшує можливі ризики, враховупробурена згідно з новими рекомендаціями
ючи високу вартість
обладнання.
відповідно
до яких допустимий
У таблиці
1 подано основні технічні«УкрНДІгаз»,
характеристики
двох телесистем.
У таблиці 1 наведено основні технічні хапоказник просторової інтенсивності не повинен
рактеристики двох телесистем.
перевищувати 6,7°/100 м.
Таблиця
1
З наведених вище графіків можна бачити,
На рис. 3 наведено дані зі свердловин, які
що
використання
системи Compass забезпечує
споруджувались
з
використанням
системи
Технічні характеристики телеметричних систем
стабільнішу і точнішу реалізацію проектної інГУОБИТ на свердловинах БУ «Укрбургаз».
(УкраїCompass викривлення.
(Канада)
тенсивності
просторового
Однак
Далі на рис.Найменування
4 наведено даніпараметру
телеметрії з ви- ГУОБИТ
на)
вихід на задану інтенсивність відбувається на
користанням системи Compass на свердловині
Зенітний
кут
± 0,5°
дещо
більшому інтервалі±0,1°
ствола (150 м).
Валюхівка 80
БУ «Укрбургаз».
Азимут
± 3°
±0,2°(<150 °C) та
Таблиця 1. Технічні характеристики телеметричних систем
± 0,35° (> 150 °C)
Кут установки відхилювача
± 1°
±0,1°
Найменування параметру
ГУОБИТ (Україна)
Compass (Канада)
Азимут відхилювача
± 3°
±0,1°
Час
проведення
заміру
миттєво
50-100
сек
Зенітний кут
± 0,5°
±0,1°
Азимут Час оновлення відхилювача
± 3° миттєво ±0,2°(<150від
°C)15
тасек
± 0,35° (> 150 °C)
Допустимий
гідростатичний
тиск
120
МПа
~137,9
МПа
Кут установки відхилювача
± 1°
±0,1°
о
о
Температура бурового розчину
150±0,1°
С
Азимут відхилювача
± 3° 100 С
Час проведення заміру
миттєво
50-100 сек
Час оновлення На
відхилювача
миттєво
від 15системи
сек
рис. 3 приведено дані замірів телеметрії з використанням
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Рис. 4.  Показники просторової інтенсивності викривлення при бурінні в інтервалі інтенсивного набору зенітного
кута за допомогою телеметричної системи Compass на свердловині БУ «Укрбургаз»

Рис. 4. Показники просторової інтенсивності викривлення при бурінні в інтервалі

інтенсивного набору зенітного кута за допомогою телеметричної системи Compass на
свердловині БУ «Укрбургаз»
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мендацій «УкрНДІгаз», згідно яких допустимий показник просторової інтенБУРІННЯ сивності
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за допомогою телеметричної системи Compass на свердловині БУ «Укрбургаз» відповідно до нових вимог «УкрНДІгаз»

рвалі інтенсивного набору зенітного кута за допомогою телеметричної сис-

Проаналізувавши телесистеми двох типів,
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натасвердловині
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«УкрНДІможемо виділити
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недоліки: БУ «Укрбургаз»
– повназгідно
автономність
телесистеми
(не поТелеметрична система ГУОБИТ (Україна).
требує допоміжного обладнання).
газ»
Переваги:
Недоліки:
– погіршення сигналу за несправності буро– низька вартість телесистеми;
вого насоса чи загазованості бурового розчину;
– висока швидкість передачі даних.
– нижча швидкість передачі даних;
Недоліки:
– відсутня можливість буріння з продуван– відсутня можливість буріння з проверням свердловини повітрям чи аерованими бутанням ротора для коригування інтенсивності
ровими розчинами.
просторового викривлення;
– низька точність замірів;
Висновки. Проаналізувавши використан– під час проведення стикування телесисня телеметричних систем, що використовуютьтеми КНБК знаходиться у відкритому стволі.
ся в БУ «Укрбургаз», видно, що кожна з них має
Телеметрична система СOMPASS (Канада).
свої переваги та недоліки, проте, враховуючи
Переваги:
високу вартість буріння свердловин та критич– природний канал зв’язку не впливає на
ну необхідність у збільшенні об’ємів видобутку
перебіг технологічних операцій;
природного газу, необхідно використовувати
– можливість передачі даних з великої глисучасне обладнання, що дозволить мінімізувабини;
ти ризики під час споруджування та зменшує
– можливість вимірювання гравітаційних
терміни будівництва свердловин.
характеристик, кута нахилу еліпсу поляризації
Використання системи Compass, як уже
магнітного поля, а також напруженості магнітбуло зазначено вище, забезпечує точнішу реаного поля;
– можливість комбінувати вид буріння (з пролізацію проектної інтенсивності просторововоротом та без проворота бурового інструмента),
го викривлення та запроектованого профілю
за необхідності без зміни кута перекосу КНБК;
загалом.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Рабиа Х. Технология бурения нефтяных скважин / Хуссейн Рабиа; [пер. с англ. В.Г. Григулецкого, Ю.М. Кисельмана]; под ред. В.Г. Григулецкого. – М.: Недра,
1989. – 413 с.
2. Практика буріння і експлуатації свердловин з горизонтальними стовбурами / К.О. Оганов, Я.В. Кунцяк, Я.С. Гаврилов та ін. – К.: Наукова думка, 2002. – 197 с.

20 |

| №4 | 2019

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Підвищення газовилучення з газових родовищ
на водонапірному режимі шляхом регулювання
надходження законтурної пластової води і
видобутку защемленого газу
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Охарактеризовано особливості прояву водонапірного режиму під час розробки газових
родовищ і методи регулювання надходження законтурної води в родовища. Описано лабораторну установку і методику досліджень застосування азоту для регулювання переміщення газоводяного контакту і підвищення газовилучення. Наведено результати досліджень
нагнітання азоту в обводнений однорідний пласт і у високопроникний пласт обводненої
макронеоднорідної моделі з двома різнопроникними пластами за відсутності надходження
«законтурної» води в обводнений пласт і за її надходження. Результати досліджень свідчать
про високу ефективність нагнітання азоту в обводнені пласти: зменшується швидкість руху
води в обводнених пластах, видобувається менша кількість води з макронеоднорідної моделі
пористого середовища на момент повного обводнення всіх пластів і підвищується коефіцієнт газовилучення. Використання азоту дозволяє сповільнити переміщення і вирівняти положення газоводяного контакту, зменшити кількість видобутої пластової води і підвищити
коефіцієнт витіснення природного газу азотом як з обводненої, так і з газонасиченої зон родовища. Ефективність застосування азоту є тим більшою, чим раніше розпочато нагнітання
його в обводнений пласт.
Ключові слова: родовище, пласт, свердловина, природний газ, азот, вода, розробка, регулювання, газовилучення.
Охарактеризованы особенности проявления водонапорного режима при разработке газовых месторождений и методы регулирования поступления законтурной воды в месторождения. Описаны лабораторная установка и методика исследований применения азота
для регулирования перемещения газоводяного контакта и повышения газоотдачи. Приведены результаты исследований нагнетания азота в обводненный однородный пласт и в
высокопроницаемый пласт обводненной макронеоднородной модели с двумя разнопроницаемыми пластами при отсутствии поступлення «законтурной» воды в обводненный пласт
и при её поступлении. Результаты исследований свидетельствуют о высокой эффективности
нагнетания азота в обводненные пласты: уменьшается скорость движения воды в обводненных пластах, добывается меньшее количество воды с макронеоднородной модели пористой
среды на момент полного обводнения всех пластов и повышается коэффициент газоотдачи.
Использование азота позволяет замедлить перемещение и выровнять положение газоводяного контакта, уменьшить количество добытой пластовой воды и увеличить коэффициент
вытеснения природного газа азотом как с обводненной, так и с газонасыщенной зон месторождения. Эффективность применения азота тем выше, чем раньше начато нагнетание его
в обводненный пласт.
Ключевые слова: месторождение, залежь, скважина, природный газ, азот, вода, разработка,
регулирование, газоотдача.
The peculiarities of water drive manifestation during gas fields development and the methods of
controlling the flow of edge water penetration into reservoirs are analyzed. The laboratory setting
and the methodology for investigating the use of nitrogen for regulating gas-water contact and enhanced gas recovery are described. Presented are the results of researches of nitrogen injection into
the flooded homogeneous formation and into a high permeable layer of a watered macroheterogeneous model with two layers of different permeability in the absence of the edge water entering the
flooded reservoirs and under its penetration. The results of the studies indicate a high efficiency of
nitrogen injection into watered reservoirs. During this process the rate of water movement in the
flooded reservoirs decreases and less water is withdrawn from the macroheterogeneous reservoir
model at the time of full watering of all layers and the gas recovery factor increases. The use of
nitrogen allows us to slow down the movement of water and equalize the location of the gas-water
contact, to reduce the amount of produced reservoir water and to increase the rate of natural gas
displacement by nitrogen from both flooded and gas-saturated areas of the reservoir. The efficiency
of nitrogen use is the greater, the earlier it has been pumped into the watered formation.
Key words: deposit, reservoir, well, natural gas, nitrogen, water, development, control, gas recovery.
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Розробка газових родовищ в умовах водонапірного режиму супроводжується надходженням у газонасичену зону законтурної
пластової води, що призводить до низки негативних наслідків [1, 2]. Поступово обводнюються видобувні свердловини. Тому для забезпечення заданого планового рівня видобутку
газу доводиться бурити нові свердловини, а на
багатопластових родовищах проводити складні
геолого-технічні заходи з обмеження припливу
пластової води у свердловини і забезпечення
стабільної експлуатації свердловин за наявності води у пластовій продукції. В умовах макронеоднорідної будови продуктивних відкладів і
нерівномірного розміщення на площі газоносності різнодебітних свердловин відбувається
вибіркове переміщення фронту води по окремих високопроникних і найбільш дренованих
пластах і ділянках родовища з передчасним обводненням видобувних свердловин. Пластова
вода, яка надходить у родовище, не повністю
витісняє газ з пористого середовища. В обводненій зоні залишаються мікрозащемлений газ,
зумовлений неоднорідністю структури порового простору, і макрозащемлений газ в окремих
ділянках і пластах з початковою газонасиченістю, які вода обійшла. В результаті прояву водонапірного режиму зменшується коефіцієнт
газовилучення родовища порівняно з газовим
режимом. Згідно з промисловими даними по
закінчених розробкою родовищах при повному
обводненні всіх свердловин кінцевий коефіцієнт газовилучення змінюється від 40 до 90% і в
середньому становить 70-85% [1, 2].
Надходження пластової води у газове родовище за наявності законтурного водоносного
басейну – природний процес. Для підвищення ефективності розробки родовища в умовах
водонапірного режиму необхідно забезпечити
рівномірне переміщення газоводяного контакту, попередити макрозащемлення газу водою і
зменшити розміри обводненої зони та кількість
защемленого в ній газу, що досягається регулюванням надходження води в родовище.
Під час проектування розробки родовища в
умовах водонапірного режиму розглядають варіанти з різною кількістю, системою розміщення
на площі, черговістю уведення в експлуатацію і
технологічними режимами роботи видобувних
свердловин. До впровадження рекомендують
варіант, який забезпечує найкращі технологічні і техніко-економічні показники. Але на стадії
проєктування розробки родовища, коли ще не
пробурені всі проєктні свердловини, не завжди
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можна достовірно оцінити геологічну будову
родовища. Тому у процесі розробки родовища
можливе нерівномірне переміщення газоводяного контакту зі всіма негативними наслідками.
У зв’язку з цим у процесі розробки родовища
доводиться вживати додаткових геолого-технічних заходів для регулювання надходження у
родовище пластової води.
Запропоновано низку методів регулювання надходження води у родовище [1–4]. До
них відносяться відбір всієї або частини води,
що надходить у родовище, за допомогою спеціально пробурених на початковому контурі
газоносності водовідбірних (розвантажувальних) свердловин; створення на початковому
контурі газоносності водонепроникних екранів
шляхом буріння густої сітки додаткових свердловин і запомповування в них розчинів водоізоляційних матеріалів; запомповування в обводнені свердловини, розміщені на передньому
фронті обводнення, розчинів водоізоляційних
матеріалів з метою створення навколо них водонепроникних екранів; застосування на багатопластових родовищах комбінованої системи
розкриття і вироблення газоносних пластів
шляхом розкриття всіх пластів у свердловинах
у центральній частині родовища і вибіркового
розкриття окремих пластів у свердловинах у периферійній зоні; перерозподіл поточного видобутку газу між свердловинами, розміщеними на
ділянках родовища з різною інтенсивністю руху
води. Окремі з наведених методів регулювання
надходження води у родовище характеризуються недостатньою технологічною ефективністю, вимагають значних фінансових витрат і
забезпечують тільки короткотривалий ефект.
Високоефективною є експлуатація обводнених
свердловин на багатопластових родовищах із
спільним відбором газу і води, за якої сповільнюється або взагалі запобігається обводнення
сусідніх видобувних свердловин, повніше виробляються газоносні пласти у продуктивному
розрізі свердловин, видобувається частина раніше защемленого газу і залучається у розробку
макрозащемлений газ із ділянок пласта з початковою газонасиченістю, які вода обійшла.
До перспективних методів регулювання
надходження пластової води у родовище відноситься створення на водонебезпечних напрямках фільтраційних опорів і гідродинамічних бар’єрів рухові води, зокрема, нагнітанням
азоту, який одночасно витіснятиме природний
газ з обводнених і газонасичених зон пласта до
видобувних свердловин. Аналіз літературних
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матеріалів свідчить про можливість застосувитіснення газу водою з моделі пористого середовища за постійного тиску на вході моделі
вання азоту для витіснення залишкового при(4 МПа), кімнатної температури і постійної
родного газу з виснажених газових родовищ [5].
З метою оцінки впливу нагнітання азоту
витрати газу на виході моделі. Вода у модель
в обводнений пласт на створення фільтраційпласта 5 поступала із напірної ємності 4.
ного опору і гідродинамічного бар’єру рухові
Необхідний напір води створювався газовим
води і витіснення з пористого середовища чабалоном 1. Після витіснення газу водою з мостини защемленого газу виконано дослідження
делі пласта визначали коефіцієнти газовилучення, залишкової газонасиченості моделі і
з використанням лабораторної установки, схему якої зображено на рис. 1. Дослідження профазової проникності для води. Для дослідженводили на двох паралельно встановлених гоня ефективності застосування азоту для реризонтальних моделях пласта, виготовлених із
гулювання надходження води у родовище на
товстостінних стальних труб довжиною 1,44 м
вхід моделей додатково підключали ємність 6
і внутрішнім діаметром 0,078 м. У дослідах виоб’ємом 0,1·10-3 м3, яку заповнювали азотом
користовували моделі низькопроникного і випід тиском 4 МПа. За цього тиску об’єм азоту у
сокопроникного пластів з коефіцієнтами абсомоделі становив 0,4·10-3 м3. У ході експерименлютної проникності 0,29 і 1,35 мкм2 і відкритої
тів після обводнення ⅓, ½, і ⅔ моделі пласта
пористості 0,354 і 0,356 відповідно. Пористим
подачу води у модель з ємності 4 переключали
середовищем слугувала суміш кварцового
на подачу азоту з ємності 6, з якої азот витісняли водою у модель пласта і у подальшому пропіску і маршаліту (кварцової муки). Підготовку
довжували подачу води через ємність 6. Після
моделей до дослідів проводили за стандартною
обводнення моделі визначали коефіцієнти
методикою (заповнювали піском, визначали
залишкової газонасиченості, газовилучення і
абсолютну газопроникність пласта, вакуумували, заповнювали водою, визначали коефіцієнт
фазової проникності для води. За балансовими
водопроникності
пласта,
створювали
залишспіввідношеннями
початковою кількістю
методикою (заповнювали піском, визначали
абсолютну між
газопроникність
пласта,
кову водонасиченість, вимірювали фазову прогазу в моделі, кількістю запомпованого азоту
никність для газу).
й отриманогокоефіцієнт
з моделі газу визначали
додатвакуумували,
заповнювали водою, визначали
водопроникності
Досліди проводили окремо на високопроковий видобуток защемленого газу з моделі. У
никнійстворювали
і низькопроникній
моделях і на
макродослідах блокували
азотом
надходження
води
пласта,
залишкову
водонасиченість,
вимірювали
фазову
проникність
неоднорідній моделі з двох пластів, яка модеокремо у модель високопроникного пласта і
длялювала
газу).спільну розробку двох пластів єдиною окремо у високопроникний пласт макроне
сіткою свердловин. У дослідах здійснювали
однорідної моделі пласта.

Рис. 1.  Схема експериментальної установки високого тиску для дослідження витіснення газу водою з
1- газовий
балон; моделей
2 - редуктор;
3 - манометри; 4 - напірна ємність; 5 - моделі
макронеоднорідних
пласта
1 – газовий
балон; 2 – редуктор;
3 – манометри;
4 – напірна ємність; 5 – моделі
пласта; 6лічильники;
– додаткова ємність;
пласта;
6 - додаткова
ємність;
7 - мікроредуктори;
8 - газові
97 – мікроредуктори; 8 – газові лічильники; 9 – сепаратор-мірник; 10 – сепаратор; 11– вологовідділювач; 12 – вакуумний насос
сепаратор-мірник; 10 - сепаратор; 11- вологовідділювач;
12 - вакуумний насос
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Рис. 1. Схема експериментальної установки високого тиску для дослідження

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
Аналіз результатів дослідження свідчить,
що нагнітання азоту в обводнену модель пористого середовища призводить до зменшення
швидкості руху води, збільшення коефіцієнта
газовилучення і зменшення об’єму води, що видобувається з високопроникного пласта до моменту обводнення низькопроникного пласта.
Для моделі високопроникного пласта запомповування азоту після обводнення ½ моделі призвело до збільшення тривалості процесу обводнення в 1,11 разу (з 135 до 150 хв.) і підвищення
коефіцієнта газовилучення з 52,1 до 61,5%. Для
макронеоднорідної моделі пористого середовища застосування азоту як блокуючого агента
після обводнення 2/3, половини і ⅓ високопроникного пласта призвело до зменшення швидкості надходження води у високопроникний
пласт відповідно в 1,125; 1,33; 1,46 разів. Об’єм
води, видобутої з високопроникного пласта на
момент обводнення низькопроникного пласта, зменшився відповідно у 1,05; 1,5 і 3,5 разів.
Коефіцієнт газовилучення становив відповідно
37,5; 38,8 і 42,9% порівняно з 36,4% без блокування високопроникного пласта. Коефіцієнт
газовилучення макронеоднорідної моделі під
час нагнітання азоту після обводнення ⅔, половини і ⅓ високопроникного пласта зріс відповідно на 1,1; 2,4 і 6,5%.
Сповільнення надходження води у модель і
збільшення коефіцієнта газовилучення пояснюється тим, що азот поступає в крупні пори, по
яких рухалась вода. Тому вода змушена поступати в менші за розміром пори, які характеризуються більшим фільтраційним опором і частково зайняті природним газом. Це призводить до
зменшення швидкості руху води і витіснення із
цих пор природного газу. Звертає на себе увагу
істотне зменшення об’єму води, що видобувається з високопроникного пласта макронеоднорідної моделі на момент обводнення низькопроникного пласта. Це є одним із найбільш вагомих
результатів застосування азоту як блокуючого
агента для регулювання надходження води в родовище з макронеоднорідними пластами.
Дослідні дані свідчать, що ефективність
блокування азотом надходження води в модель
пласта тим більша, чим раніше розпочато блокування. На практиці таке регулювання надходження законтурної води у родовище приведе
до вирівнювання переміщення газоводяного
контакту, зменшення темпу обводнення родовища і збільшення безводного періоду експлуатації свердловин. В результаті збільшиться коефіцієнт газовилучення.
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У всіх дослідах із блокування азотом надходження води у модель пласта отримано більші коефіцієнти газовилучення, ніж у дослідах
без блокування: для моделі високопроникного
пласта – на 9,4%, для макронеоднорідної моделі –
від 1,1 до 6,5% залежно від того, коли розпочато нагнітання азоту у високопроникний пласт
макроненоднорідної моделі для блокування
надходження води.
У процесі розробки родовища при водонапірному режимі тиск в обводненій зоні поступово знижується, а законтурна вода продовжує
поступати у родовище. При цьому защемлений
газ розширюється і починає рухатися до видобувних свердловин. Для дослідження процесу
блокування азотом надходження води у родовище у цих умовах на вхід моделі пласта підключали водяну ємність об’ємом 1,1·10-3 м3 з повітряною подушкою. Тиск газу у подушці дорівнював
4 МПа, об’єм повітря – 4·10-3 м3. В окремих дослідах з повітряною подушкою у водяній ємності здійснювали блокування надходження води
в обводнену модель у процесі зниження в ній
тиску. Для цього на вхід моделі до початку зниження в ній тиску запомповували з проміжної
ємності 0,4·10-3 м3 азоту. Досліди проводили окремо з моделлю високопроникного пласта і окремо з макронеоднорідною моделлю пористого
середовища з двох різнопроникних пластів. У
дослідах на макронеоднорідній моделі блокування азотом надходження «законтурної» води
здійснювали тільки у високопроникному пласті.
На рис. 2 і 3 зображено динаміки об’єму
відібраної води і коефіцієнта газовилучення за
защемленим газом у процесі зниження тиску в
обводненій моделі високопроникного пласта і
в обводненій макронеоднорідній моделі з двох
різнопроникних пластів.
У дослідах на моделі високопроникного
пласта (рис. 2, а та 3, а) порівняно з дослідами за відсутності контуру живлення (водяної
ємності з повітряною подушкою на вході у модель) збільшується кількість води, що відбирається з обводненої моделі у процесі зниження
в ній тиску, і сповільнюється темп зниження
тиску. Відповідно зростає тривалість процесу
видобутку защемленого газу у 2,39 разу, а об’єм
видобутої води з моделі зростає в середньому у
7,98 разу. При блокуванні азотом надходження
води у модель високопроникного пласта тривалість процесу вилучення защемленого газу
зростає у 1,69 разу, а об’єм видобутої води з
моделі пласта – у 4,98 разу порівняно з дослідом за відсутності контуру живлення. Тобто
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порівняно з дослідом за відсутності контуру живлення. Тобто за наявності
Рис. 2.  Динаміка об’єму води, видобутої з обводненої моделі високопроникного пласта (а) і з обводненої
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Рис. 3.  Динаміка коефіцієнта газовилучення за защемленим газом для обводненої моделі високопроникного

пласта (а) та обводненої макронеоднорідної моделі з двома різнопроникними пластами (б) за наявності (1) і
відсутності (2) надходження «законтурної» води і при блокуванні її надходження (3)

Рис. 3. Динаміка коефіцієнта газовилучення за защемленим газом для
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та
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макронеоднорідної моделі з двома різнопроникними пластами (б) за наявності
(1) і відсутності (2) надходження „законтурної” води і при блокуванні її

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ
газовилучення в досліді з блокуванням надходження «законтурної» води у модель пласта пов’язане з перерозподілом потоків води у
порових каналах, поступленням води у дрібні
пори і витісненням з них газу, оскільки великі
пори займає блокуючий агент (азот).
Для обводненої макронеоднорідної моделі
з двома різнопроникними пластами характер
зміни параметрів процесу вилучення защемленого газу за наявності і відсутності надходження у моделі «законтурної» води і при на
гнітанні азоту в обводнений високопроникний
пласт аналогічний як і для однорідної моделі
високопроникного пласта. Але у зв’язку з тим,
що у процесі надходження «законтурної» води
і вилучення защемленого газу додатково бере
участь низькопроникний пласт, є деякі відмінності в темпах зміни та абсолютних значеннях
характеристик досліджуваного процесу. У дослідах на макронеоднорідній моделі пласта з
блокуванням поступлення води у високопроникний пласт отримано такі результати. За наявності припливу «законтурної» води тривалість
процесу вилучення защемленого газу зростає у
1,6 разу, а об’єм води, що відбирається з моделі, –
у 7,26 разу порівняно з відсутністю припливу
«законтурної» води. При блокуванні азотом
надходження «законтурної» води тривалість
процесу і сумарний видобуток води збільшуються на меншу величину – відповідно у 1,2 і
4,22 разу порівняно з дослідами за відсутності
припливу «законтурної» води. Отже, одноразове блокування надходження «законтурної»
води у макронеоднорідну модель пласта дозволяє скоротити тривалість процесу вилучення
защемленого газу у 1,33 разу, а об’єм видобутої
води – у 1,72 разу порівняно з дослідами за відсутності блокування надходження води.
Результати досліджень свідчать про високу
технологічну ефективність застосування азоту

для блокування надходження законтурної води
у газові родовища у процесі їх розробки і вилучення защемленого газу з обводнених пластів.
При цьому для макронеоднорідних пластів досягаються вищі показники ефективності процесу порівняно з однорідними пластами.
Висновки. Результати лабораторних досліджень нагнітання азоту в обводнену модель
однорідного пласта і у високопроникний пласт
обводненої макронеоднорідної моделі з двома
різнопроникними пластами свідчать про високу технологічну ефективність застосування
азоту для регулювання надходження законтурної води у родовище і підвищення коефіцієнта
газовилучення. При нагнітанні азоту в обводнені пласти створюються додаткові фільтраційні
опори рухові води, що призводить до зменшення швидкості її руху. Одночасно у зоні нагнітання азоту зростає пластовий тиск і створюється
гідродинамічний бар’єр рухові води. У результаті сповільнюється переміщення фронту води
на водонебезпечних напрямах і вирівнюється
положення газоводяного контакту по площі газоносності і продуктивному розрізу. Особливо
ефективним є нагнітання азоту у високопроникні пласти на багатопластових родовищах. У
результаті блокування азотом руху води по високопроникних пластах зменшується сумарний
видобуток пластової води і повніше вилучається газ із низькопроникних пластів. При нагнітанні азоту в обводнені пласти видобувається
частина раніше защемленого газу в результаті
перерозподілу потоків азоту і води по дрібних і
великих порах. При поступленні азоту з обводненої зони в газонасичену зону витісняється частина природного газу. Ефективність розглядуваного процесу буде тим більшою, чим раніше
і ближче до початкового контуру газоносності
розпочато нагнітання азоту в обводнені пласти.
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Оцінювання ролі аварійних амбарів у
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UA

На основі екологічних моніторингових досліджень, здійснених у період з 2009 по 2019 р. за
станом і роботою систем каналізування та очищення стічних вод нафтопереробних заводів,
визначено роль аварійних амбарів у структурі екологічної та промислової безпеки підприємств. Досліджено вплив аварійних амбарів на стан навколишнього природного середовища,
а також запропоновані рішення по удосконаленню та розширенню функцій, які виконують
аварійні амбари у разі виникнення аварій на очисних спорудах та інших технологічних установках нафтопереробних заводів. Наведено принципову технологічну схему обв’язки аварійних амбарів у структурі модернізованих очисних споруд.
Ключові слова: нафтопереробний завод, очисні споруди, аварійний амбар, стічні води, нафтопродукти, екологічна безпека, промислова безпека.

RU

На основании экологических мониторинговых исследований, проведенных в период с 2009
по 2019 г. за состоянием и работой систем канализации и очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов, определена роль аварийных амбаров в структуре экологический и промышленной безопасности предприятий. Исследовано влияние аварийных амбаров на состояние окружающей природной среды, а также предложены решения по усовершенствованию
и расширению функций, которые выполняют аварийные амбары в случае возникновения
аварий на очистных сооружениях и прочих технологических установках нефтеперерабатывающих заводов. Приведена принципиальная технологическая схема обвязки аварийных
амбаров в структуре модернизированных очистных сооружений.
Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, очистные сооружения, аварийный амбар,
сточные воды, нефтепродукты, экологическая безопасность, промышленная безопасность.

EN

On the basis of environmental monitoring studies conducted from 2009 to 2019 for the condition
and operation of the sewage systems and wastewater treatment at the petroleum refineries, the role
of emergency sumps in the structure of the environmental and industrial safety of an enterprises
was determined. The influence of emergency sumps on the state of the natural environment has
been investigated, and solutions have been proposed to improve the functions that carry out emergency sumps in case of accidents at wastewater treatment plants and other emergency situations
at the refineries. A process flow diagram of the emergency sumps piping is given in the structure of
modernized wastewater treatment plants.
Key words: petroleum refinery, waste water treatment plant, emergency sump, waste water, oil products, environmental safety, industrial security.

УДК 628.543

Вступ. Традиційно нафтопереробна галузь
відіграє важливу роль у паливно-енергетичному
комплексі України, проте одночасно є значним
фактором забруднення навколишнього природного середовища [1, 2]. Основна частина
технологічних установок нафтопереробних заводів (НПЗ) була збудована в Україні у період,
коли питанням захисту довкілля та економії
енергоресурсів не приділялося належної уваги [3, 4]. Станом на сьогодні окремі установки
повністю вичерпали свій ресурс експлуатації
та потребують термінової реконструкції або
повного демонтажу і спорудження на їхньому
місці нових технологічних установок, в основу яких покладені останні досягнення науки та

техніки [5]. Особливо гостро це питання стоїть
для природоохоронних об’єктів загальнозаводського господарства, що не є прибутковими, а
тому фінансуються по залишковому принципу і
є осередками загрози для екологічної та, інколи,
промислової безпеки НПЗ.
Постановка проблеми. Роль води у процесі
перероблення нафти особливо значна. Одночасно
з розвитком і удосконаленням технології перероблення вуглеводневих систем зростає обсяг водоспоживання та водовідведення НПЗ [6]. Системи
виробничої каналізації окрім основного завдання
з відведення стічних вод мусять також забезпечити мінімальні втрати нафтопродуктів і захистити водоймища від забруднення [7]. Ці негативні
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наслідки можна радикально зменшити у разі прасистеми каналізації від нафтопродуктів (плававильної експлуатації очисних споруд з урахуванючих та емульгованих) і завислих частинок відням досвіду, що накопичився у провідних підприбувається роздільно на спорудах механічного
ємств нафтопереробної галузі. Аварійні амбари є
та фізико-хімічного очищення, класична схема
складовим елементом виробничої системи канаяких зображена на рис. 1 [10, 11]. На сучасних
лізації НПЗ та відіграють важливу роль під час
НПЗ подальше очищення стоків проходить на
ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій,
секціях біохімічного та глибокого доочищення
проте режим їхньої експлуатації часто не відпоз використанням баромембранних та сорбційвідає вимогам чинних нормативних документів і
них технологій [7, 10].
несе загрозу довкіллю [8]. Тому метою цієї статАварійні амбари розміщують у вузлах наті є комплексне оцінювання впливу аварійних
фтоуловлювання виробничо-дощової каналізаамбарів як складового елементу очисних споруд
ції НПЗ. Їхнє головне призначення – тимчасове
виробничої системи каналізації підприємства на
накопичення надлишку стічних вод під час злиекологічну та промислову безпеку НПЗ.
ви або нафтопродуктів під час аварії (розриву)
Аналіз призначення та конструкції тирезервуара. Корисний об’єм аварійного амбапових аварійних амбарів. Чинні нормативні
ра визначають сумою витрати дощових вод за
документи встановлюють норму вмісту наодну зливу протягом 20 хв. за повторюваності
фтопродуктів у стічних водах НПЗ на рівні
один раз на рік та об’ємом найбільшого назем1500–2000 мг/дм3 і 3000–3500 мг/дм3, а завислих
ного резервуара нафтопродуктів, що входить до
очищення
на мг/дм3,
секціях
та глибокогобази
доочищення
частинокстоків
200–300проходить
мг/дм3 і 150–250
від-біохімічного
складу товарно-сировинної
НПЗ, проте нез
повідно, по першій та другій системах каналібільше 20 000 м3 сумарно, включаючи дощові
використанням
баромембранних
та сорбційних
[7,10].
зації [9]. Первинне
очищення води виробничої
водитехнологій
[9, 12]. В амбарі
передбачають видалення

Стоки першої системи каналізації

Нафтоуловлювачі

Нафта

Пісок

Резервуари для
розділювання нафти

Станція перекачування уловленої
нафти та нафтошламу

Відстійники додаткового відстоювання

Нафта,
нафтошлам

Шлам

Решітки і піскоуловлювачі

Нафта

Аварійний амбар
Нафта

Стоки

Дренаж

Зливова камера

Дренаж

Шламонакопичувач
Камера змішування

Флотатори

Реагенти

Реагентне господарство

Піна, нафтошлам
Дренаж

Скид очищеної води

Рис.1
Принципова
схема механічного
таочищення
фізико-хімічного
стічних
Рис. 1.  Принципова
схема механічного
та фізико-хімічного
стічних вод першоїочищення
системи каналізації
НПЗ
28 |

| №4 | 2019

вод першої системи каналізації НПЗ

ю дзеркала 4200 м2 [12].
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Аварійні амбари, як правило, захищають
від проникнення до них ґрунтових вод для
запобігання зниженню корисної місткості, а
також витікання із них нафтопродуктів. Для
звільнення амбару від нафти необхідно декілька діб. Допускається, щоб інфільтрація води
до ґрунту за цей період не перевищувала 10%
місткості амбару, що практично завжди менше
вмісту води у нафті, що надходить до амбара
під час аварії. Якщо фільтраційна витрата перевищує вказаний ліміт, то виникає небезпека
протікання до ґрунту також нафти, і у такому
разі вимагають облаштування протифільтраційного екрану. У тих випадках, коли ґрунтові води використовують для водопостачання,
навіть незначна фільтрація до ґрунту не може
Рис. 2.Типова
  Типова конструкція
аварійного
амбараамбару
Рис.2
конструкція
аварійного
бути допущена [11].
1 – лебідка; 2 – шарнірна труба; 3 – подаючий трубопровід
1 − лебідка; 2 − шарнірна труба; 3 − подаючий трубопровід Оцінювання впливу амбарів на навковерхнього шару нафтопродуктів та його відвелишнє природне середовище. Споруди з очищення стічних вод на сучасних НПЗ займають
дення у розділювальні резервуари для подальзначніВипуск
площі – до 10–15% від загальної площі
шого
зневоднення.
Відстояну
протягом
3–4
діб
дають стічну воду по трубопроводу, облаштованому відбійником.
заводу [14]. Виходячи із технологічного приводу з амбару спрямовують до системи каналінафти здійснють
за допомогою
значення, самі аварійні амбари часто мають
зації очисних
споруд.труби, що закріплена на горизонтальному
Корисні об’єми амбарів становлять від 250 м3
найбільшу площу дзеркала води у загальній
. Трубу піднімають чи опускають на канаті ручною лебідкою
до 5000 м3, а інколи і більше. Амбари працюють
структурі очисних споруд НПЗ. Відкритість
Їх конструюють
як земляниусіхВипускну
споруд нафтоуловлювання за великої
опідйомністютільки
0,5 т,періодично.
яка установлена
на спеціальному
помості.
ми, так і монолітними залізобетонними глибиплощі води та подача великої кількості повіриєднують доною
всмоктувальної
лінії насоса [11, 13, 14].
1,5–3 м (рис. 2) [11] з максимальною плотря до флотаторів і аеротенків призводить до
щею
дзеркала
4200
м2
[12].
того,
що, очищаючи стоки, самі очисні споарійні амбари, як правило, захищають від проникнення до них
ґрунтових
Подають стічну воду по трубопроводу, обларуди вітчизняних НПЗ є значним джерелом
я запобіганняштованому
зниженнявідбійником.
корисної місткості,
а та
також
із нихатмосфери вуглеводнями та сірВипуск води
нафтивитікання
забруднення
ководнем.діб.
Так, за даними інвентаризації викиздійснюють
за допомогою
труби,
що закріплена
родуктів. Для
звільнення
амбару від
нафти
необхідно декілька
дів забруднювальних речовин до атмосфери
на горизонтальному шарнірі. Трубу піднімають
ається, щоб інфільтрація
до ґрунту
цей період
досліджуваного НПЗ, типові очисні споручи опускають води
на канаті
ручною за
лебідкою
ванта-не перевищувала
жопідйомністю
0,5
т,
яка
установлена
на
спеціпродуктивністю
2300 м3/год дають викид
сткості амбару, що практично завжди менше вмісту води ди
у нафті,
що
альному помості. Випускну трубу приєднують
4937,8 т/рік, у тому числі внесок аварійних амбарів становить 1892,1 т/рік (табл. 1).
до всмоктувальної лінії насоса [11, 13, 14].
Таблиця 1. Перелік забруднювальних речовин, що надходять до атмосфери
Кількість викидів забруднювальних
речовин, т/рік
Назва забруднювальної
Клас
Очисні споруди
ГДК, мг/м3
речовини
небезпеки (секції механічного
Аварійні амбари
та фізико-хімічного
очищення)
Сірководень
0,008
2
1,59
1,38
Вуглеводні С1-С5
50,0
1281,47
1006,98
Вуглеводні С6-С10
30,0
1370,19
729,49
Вуглеводні ненасичені
1,5
4
151,38
50,90
Бензол
0,3
2
66,12
35,18
Ксилол
0,2
3
48,90
15,69
Толуол
0,6
3
125,45
52,26
Фенол
0,02
3
0,63
0,23
Усього:
3045,76
1892,10
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Очисні споруди відносять до класу площинних джерел викидів, розсіювання забруднювальних речовин від яких відбувається мало
інтенсивно. Тому викиди від очисних споруд
суттєво впливають на приземні концентрації
зазначених у таблиці 1 забруднювальних речовин як у робочій зоні підприємства, так і на
межі санітарно-захисної зони НПЗ.
У результаті моніторингових спостережень та досліджень установлено, що ґрунтові
води в районі розміщення очисних споруд і
аварійних амбарів суттєво забруднені речовинами антропогенного походження (табл. 2),
що свідчить про негерметичність конструкцій
системи каналізації та заглиблених залізобетонних резервуарів водоочисного обладнання
і аварійних амбарів.
Для визначення нафтового забруднення
ґрунтів навколо аварійних амбарів було відібрано проби із чотирьох свердловин по боках
амбара на різних глибинах. Результати досліджень (табл. 3) вказують на високі концентрації

нафтопродуктів у поверхневому шарі ґрунту,
що свідчить про те, що мали місце випадки
переповнення амбарів стічними водами або
вихлюпування стоків під час сильної вітрової
активності.
Хімічні аналізи повітря, стічних вод та
ґрунту виконано на базі санітарної лабораторії досліджуваного НПЗ за стандартизованими
методиками [15–17].
Оцінювання ролі аварійних амбарів у структурі промислової безпеки НПЗ. Відповідно до
правил техніки безпеки та протипожежних
норм скиди нафти та нафтопродуктів до каналізаційної системи, навіть у аварійних ситуаціях, заборонені [12], хоча зливову регулюючу камеру проектують з урахуванням надходження
нафтопродукту внаслідок розриву резервуару
[11]. У випадку виникнення аварійних ситуацій
у резервуарному парку (стихійні лиха, несправність арматури, розгерметизація резервуару,
припинення подачі електроенергії, інструментального повітря, аварії на сусідніх установках,

Таблиця 2.  Характеристика стічних вод виробничих стоків першої та другої систем каналізації та ґрунтових вод
у районі очисних споруд
Назва забруднювальної
речовини
ХСК, мг О2/дм3
БСК5, мг О2/дм3
Завислі частинки, мг/дм3
Нафтопродукти, мг/дм3
Феноли, мг/дм3
Азот амонійний, мг/дм3
Залізо, мг/дм3
СПАР, мг/дм3
рН

ГДК
рибгосп,
мг/дм3
2,0
+0,25
0,05
0,001
0,5
0,05
0,1
6,5-8,5

Ґрунтові
води

Очисні споруди
першої системи

Очисні споруди
другої системи

760
95,5
39,1
7,8
13,5
0,25
0,9
0,06
7,9

750
110,1
25,8
1420
19,8
0,55
7,14
0,04
8,4

790
115,8
27,4
750
9,4
0,74
5,55
0,06
8,1

Таблиця 3.  Характеристика забрудненого ґрунту по боках аварійних амбарів
Глибина
Номер свердловини
Вологість, %
відбору, м
0
22,3
Св. №1
0,3
12,5
0,6
10,8
0
11,9
Св. №2
0,3
9,85
0,6
10,1
0
15,3
Св. №3
0,3
10,2
0,6
9,4
0
17,1
Св. №4
0,3
11,5
0,6
10,5
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Сумарний вміст
нафтопродуктів
5,15
0,09
0,04
5,37
0,65
0,41
4,44
1,15
0,08
3,15
0,11
0,08
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Таблиця 4.  Розрахунок відносного енергетичного потенціалу резервуару зберігання нафти РВС-20000 та тиску
ударної хвилі у разі вибуху ППС

Назва

Резервуар нафти
РВС-20000

Значення
відносного
енергетичного
потенціалу

Клас зони
руйнування

Надлишковий
тиск по фронту
ударної хвилі на
межі зони,
DR, кПа

Радіус зони
руйнування,
Ri, м

1

>100

62

2

70

91

3

28

156

4

14

455

5

<2

910

46

пожежі), розлиті вуглеводні локалізують у межах обвалування. У разі технічної можливості
вуглеводні із пошкодженого резервуара підлягають негайному відкачуванню до сусіднього
резервуара з аналогічним продуктом або до
резервуара пасткового нафтопродукту для повторного перероблення. Водо-нафтову емульсію,
що утворюється у результаті пожежогасіння, із
обвалування резервуара дозовано відводять до
каналізаційної системи НПЗ.
Швидке реагування на аварійну ситуацію
дає змогу запобігти утворюванню вражаючих
факторів щодо споруд та персоналу, найнебезпечнішим з яких є утворення вибухової ударної
хвилі у результаті загоряння паливо-повітряної
суміші (ППС). Результати розрахунку відносного енергетичного потенціалу резервуару зберігання нафти РВС-20000 та тиску ударної хвилі
у разі вибуху ППС під час його розгерметизації
(табл. 4) показують, що повна руйнація споруд
відбувається у радіусі близько 100 м.
Таким чином, дренування каналізаційною
системою до аварійних амбарів великих обсягів
нафтопродуктів малоймовірно в умовах ліквідації аварійних ситуацій, бо може призвести до
утворення додаткових осередків займання та
вибуху вуглеводневої пари.
Іншими аварійними ситуаціями вважають скиди некондиційних стоків технологічними установками (відхилення від норми
водневого показника, висока температура, високий вміст фенолів, нафтопродуктів тощо),
що може призвести до загибелі гідробіонтів
секції біохімочищення стічних вод. Тому аварійні амбари, як буферні місткості, у штатному режимі роботи каналізаційної системи
мусять бути порожніми для можливого миттєвого прийому некондиційних стоків або
надлишкових дощових вод.

Модернізація аварійних амбарів. Величина
викидів від площинних джерел очисних споруд є
функцією таких змінних, як середньорічна швидкість вітру; концентрація та тиск насиченої пари
нафтопродуктів, що надходять на очисні споруди;
температура стічних вод та відсоток перекриття
поверхні випаровування [18]. Саме з цією метою
морально застаріле обладнання відкритих очисних
споруд необхідно замінювати обладнанням закритого типу, а також прагнути мінімізувати площу
усіх споруд. Моніторинг за роботою очисних споруд
НПЗ виявив, що аварійні амбари деяких підприємств експлуатують не за прямим технологічним
призначенням, цілодобово протягом року вони
заповнені стічними водами або нафтошламом, що
призводить до значного забруднення довкілля і
робить амбари непридатними для використання у
разі виникнення аварійної ситуації. У зв’язку з цим
рекомендується модернізувати аварійні амбари та
запровадити такі технологічні рішення:
– забезпечити герметичність днища і стінок аварійних амбарів для запобігання явищам
ексфільтрації та інфільтрації стічних вод;
– дообладнати аварійні амбари колодязем
із встановленим зануреним насосом для дозованого відкачування стічних вод (рис. 3) із аварійних амбарів максимум протягом 4–5 діб на
очисні споруди. Решту часу в році резервуари
перестають бути джерелами викидів шкідливих
речовин (здійснюється повне відкачування стоків). З огляду на той факт, що аварійні амбари
не будуть заповнені стоками цілий рік (а тільки
в момент аварійних ситуацій), вплив на навколишнє середовище від них буде незначним;
– у разі надходження стоків на очисні споруди напірними колекторами рекомендується здійснювати відведення надлишкових або
некондиційних стоків до аварійних амбарів у
автоматичному режимі (рис. 3).
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Відкачування стоків з аварійного амбара на
очисні споруди здійснюють у такій кількості,
щоби якісні показники суміші стічних вод на
вході до очисних споруд відповідали вимогам
технологічного регламенту. Уловлений нафтопродукт спрямовують у резервуар пасткового
нафтопродукту.

Висновки. Результати моніторингових
досліджень показують, що немодернізовані
аварійні амбари НПЗ є одним із найбільших
джерел викидів забруднювальних речовин на
очисних спорудах і часто використовуються
Рис. 3.  Принципова
схема скиду стоків до
Рис.3 Принципова
технологічнатехнологічна
схема скиду некондиційних
не за прямим технологічним призначенням.
некондиційних стоків до аварійного амбара
аварійного амбару
Реалізація запропонованої схеми модернізації
По цій схемі стічну воду миттєво спрямоаварійних амбарів дозволяє експлуатувати сивують до аварійного амбара шляхом відкристему каналізації НПЗ у більш гнучкому режимі
По цій схемі
стічну
воду
миттєво
спрямовують
до
аварійного
вання/закривання відповідних електроприта амбару
запобігати аварійним ситуаціям на очисних
відних
засувок
Ез-1
та
Ез-2
на
трубопроводах
спорудах
ом відкривання/закривання відповідних електропривідних засувок Ез-1 та у разі надходження до каналізаційної
по сигналу від датчиків КВП (витратомір,
системи некондиційних стоків. Утримування
на трубопроводах
по сигналу
від датчиків
КВП
(витратомір,
термопара,
рН-переважно у «сухому» стані суттєво
термопара,
рН-метр).
Таким
чином
виклюамбарів
чають проскоки залпових скидів некондипокращить рівень екологічної та промислової
ційних стоків на очисні споруди стічних вод.
безпеки НПЗ.
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Промислова технологія утилізації насоснокомпресорних труб, що забруднені природними
радіонуклідами, на основі їх плавлення
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Представлена технологія, яка дозволить утилізувати великі об’єми забруднених природними радіонуклідами насосно-компресорних труб та іншого обладнання, що накопичується на
об’єктах нафтогазової галузі України. Основою запропонованого підходу є плавлення забрудненого металу в електропечі індукційного типу без його попередньої часткової дезактивації
і без ужиття заходів, що сприяють переводу радіонуклідів у шлак. Плавлення забрудненого
металу перетворює його в закрите джерело з об’ємним розподілом радіонуклідів. У результаті
рівень гамма-випромінювання з поверхні виплавленого металу зменшується в десятки-сотні
разів, що створює умови для отримання радіаційно безпечного металу, придатного для використання без будь-яких обмежень.
Ключові слова: утилізація, насосно-компресорні труби, радіоактивно забруднений метал,
радіонукліди, дезактивація, плавлення, гамма-випромінювання, опромінення.

RU

Представлена технология, которая позволит утилизировать большие объемы загрязненных
природными радионуклидами насосно-компрессорных труб и другого оборудования, накапливающегося на объектах нефтегазовой отрасли Украины. Основой предлагаемого подхода
является плавление загрязненного металла в электропечи индукционного типа без его предварительной частичной дезактивации и без принятия мер, способствующих переводу радионуклидов в шлак. Плавление загрязненного металла превращает его в закрытый источник с объемным распределением радионуклидов. В результате уровень гамма-излучения с поверхности
выплавленного металла уменьшается в десятки-сотни раз, что создает условия для получения
радиационно безопасного металла, пригодного для использования без каких-либо ограничений.
Ключевые слова: утилизация, насосно-компрессорные трубы, радиоактивно загрязненный металл, радионуклиды, дезактивация, плавление, гамма-излучение, облучение.

EN

The technology that is to allow recycling large amounts of tubing contaminated by natural radionuclides and other equipment accumulating within the facilities of the oil and gas industry of Ukraine
has been presented. The basis of the proposed approach is the melting of contaminated metal via
induction type electric furnace without its preliminary partial decontamination and without action
for transfer of radionuclides into slag. Melting contaminated metal converts it into sealed source
with the volumetric distribution of radionuclides. As a result, the level of gamma-radiation from
the surface of the melted metal decreases by tens to hundreds of times, which creates conditions for
production the radiation-safe metal suitable for application without any limitations.
Key words: recycling, tubing, radioactively contaminated metal, radionuclides, decontamination, melting, gamma-radiation, irradiation.

Вступ. У процесі тривалої експлуатації
об’єктів нафтогазової галузі України (НГУ) має
місце забруднення поверхні обладнання природними радіонуклідами. У багатьох випадках
рівень цього забруднення перевищує допустимі
норми. Техногенні об’єкти з підвищеним рівнем
забруднення (перш за все насосно-компресорні труби (НКТ), резервуари, водогони, запірна
апаратура та інше технологічне обладнання),
відповідно до чинного законодавства, не можуть далі використовуватися за своїм прямим
призначенням.

Вирішення проблеми поводження із забрудненими природними радіоактивними речовинами техногенними об’єктами НГУ зводиться
до їх зберігання на відкритих майданчиках. В
результаті іонізуюче випромінювання (ІВ), що
ними створюється, може бути небезпечним для
персоналу об’єкта. Крім того, такі сховища потребують значних витрат на їх розміщення та
зберігання, а також є джерелом психо-емоційної напруженості місцевого населення. До того
ж, з господарського обігу виводяться значні території і великі об’єми металу.
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Натепер на об’єктах НГУ накопичилася велика кількість забрудненого природними радіо
нуклідами обладнання, що вимагає термінової
розробки та впровадження ефективної технології повернення в промисловість забрудненого
металу, а також вирішення проблем, пов’язаних
із забезпеченням радіаційної безпеки на об’єктах НГУ.
Аналіз останніх досліджень. З усього обладнання об’єктів НГУ найбільшому радіоактивному забрудненню піддається внутрішня
поверхня НКТ в результаті осадження на ній
мінеральних солей в процесі видобутку вуглеводнів, що зумовлює концентрування на ній
природних радіонуклідів.
На практиці для повернення в промислове виробництво металу, рівень забруднення
поверхні якого перевищує допустимі норми,
застосовують різні способи дезактивації цих
поверхонь.
У [1] описаний спосіб дезактивації шляхом
механічного видалення відкладень природних
радіоактивних речовин з поверхонь НКТ, а також представлена технологія гідродинамічного
очищення відпрацьованих НКТ і нафтопромислового обладнання.
У [2] викладена технологія переробки виробничих відходів з підвищеним вмістом природних радіонуклідів, що утворюються на морських бурових платформах. Обов’язковими
елементами цієї технології є попередня дезактивація металевого обладнання шляхом видалення сольових відкладень і подальше плавлення з метою переведення радіоактивних
речовин у шлак.
Наведені способи дезактивації вимагають
великих витрат, трудомісткі, а в процесі переробки утворюється велика кількість нових радіоактивних відходів.

Мета статті: представити промислову технологію утилізації насосно-компресорних труб,
які забруднені природними радіонуклідами, на
основі їх плавлення.
Виклад основного матеріалу. Для того
щоб метал, забруднення якого радіонуклідами призвело до підвищення рівня ІВ з його
поверхні, можна було повторно використовувати, необхідно забезпечити його радіаційну
безпеку. З цією метою встановлюється система радіаційно-гігієнічних регламентів для окремої людини, в основі яких лежать рекомендації Міжнародної комісії з радіологічного
захисту (МКРЗ). Відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) [3], основним
критерієм радіаційної безпеки техногенного
джерела ІВ є індивідуальна річна ефективна
доза зовнішнього опромінення індивідуума,
який знаходиться в зоні дії випромінювання
цього джерела, і ця доза не повинна перевищувати значення встановленого ліміту дози.
Для будь-якої людини значення річного ліміту
дози ЛДЕ становить 1 мзв/рік, а для виробничого персоналу – 20 мзв/рік, причому протягом календарного року розподіл дози не регламентується.
Під час розроблення технології, що пропонується, враховані положення Директиви
96/29/Євратом, яка застосовується до будьякої ситуації опромінення і, зокрема, до перероблення матеріалів, що містять природні
радіонукліди [4].
У загальному випадку доза опромінення
будь-якої людини від джерела ІВ Едж дорівнює сумі ефективної дози зовнішнього опромінення від цього джерела, накопиченої за
календарний рік Езовн, і очікуваної ефективної
дози внутрішнього опромінення, зумовленої надходженням в організм цієї ж людини

Рисунок.  Схема надходження іонізуючого випромінювання від радіоактивно забрудненого металу до людини
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Таблиця 1. Довжина пробігу іонізуючого випромінювання в речовині
Довжина пробігу
Вид випромінювання
у повітрі
в біотканині
Декілька
Альфа-випромінювання
Не більше 100 мкм
сантиметрів

в металі
Десятки
мікрометрів

Бета-випромінювання

Декілька метрів

Декілька міліметрів

Декілька міліметрів

Гамма-випромінювання

Сотні метрів

Більше 10 мм

Декілька
сантиметрів

радіонуклідів, які забруднюють це джерело, за
цей же період часу Евнутр [5]:
Едж = Езовн + Евнутр.
(1)
Величина ефективної дози Едж є кількісною мірою радіаційної небезпеки, що
надходить від забрудненого радіонуклідами
металу як джерела ІВ. Для забезпечення радіаційної безпеки цього джерела необхідно
проаналізувати внесок в дозу Едж кожного з
можливих шляхів впливу його випромінювання на окрему людину.
Для знаходження кількісного зв’язку між
характеристиками джерела ІВ (поверхнево радіоактивно забруднений метал, зокрема НКТ)
і створюваної ним індивідуальної ефективної
дози скористаємося рисунком.
Вихідним вражаючим радіаційним фактором є радіонукліди, що знаходяться на поверхні металу. Під час розпаду радіонуклідів
випускається ІВ у вигляді потоків альфа- і бета-частинок, а також електромагнітного гамма-випромінювання, і поширюється від поверхні радіоактивно забрудненого металу
(РЗМ) через приземний шар атмосфери до
людини по прямій лінії, що з’єднує його з джерелом. Проникаюча здатність ІВ різних видів
характеризується довжиною вільного пробігу
в речовині (табл. 1).
З табл. 1 видно, що з усіх видів випромінювання найбільшу небезпеку для людини становить гамма-випромінювання: його пробіг у
повітрі дорівнює сотням метрів, воно здатне
проникнути всередину організму і впливати на
внутрішні органи. Таким чином, доданок Езовн у
виразі (1) практично формується тільки дозою
гамма-випромінювання Еγ.
Оскільки РЗМ – це відкрите джерело
ІВ, то під впливом атмосферних явищ радіонукліди безконтрольно можуть переходити до складу інших джерел ІВ (в атмосферу,
підстилаючу поверхню, ґрунтові води тощо).
Всередину організму людини, яка опромінюється, радіонукліди потрапляють тільки
від цих джерел ІВ разом з повітрям, під час

споживання води і їжі, але не від безпосередньо забрудненого металу. Тому доданок Евнутр
у виразі (1) дорівнює нулю.
Таким чином, радіонукліди, які знаходяться на поверхні РЗМ, являють собою по
відношенню до людини, яка піддається опро
міненню, зовнішнє джерело ІВ. Ці радіо
нукліди з поверхні РЗМ формують дозу Едж
за рахунок лише одного складника – енергії
гамма-випромінювання Еγ. При цьому значення дози Едж від радіонуклідного складу забруднення не залежить. Отже, кількісно річна
індивідуальна ефективна доза зовнішнього
опромінення Едж окремої людини визначається як добуток значення потужності дози
гамма-випромінювання Рγ з поверхні РЗМ на
сумарну тривалість опромінення цього індивідуума Топр за один рік:
Едж = Рγ · Топр.
(2)
Потужність дози гамма-випромінювання
Рγ зменшується з віддаленням точки її вимірювання від джерела, оскільки збільшується
товщина поглинаючого шару атмосфери, через який поширюється це випромінювання.
Тому потужність, що оцінюється, має своє
максимальне значення Еджмакс біля випромінюючої поверхні, і доза опромінення людини, яка
знаходиться біля неї, буде найбільшою в порівнянні з тими дозами, які будуть одночасно
отримувати інші люди. Згідно з [3], отриманий
в результаті плавлення метал буде безпечним
у разі виконання нерівності:
Еджмакс ≤ ЛДЕ,
(3)
де ЛДЕ – ліміт індивідуальної ефективної річної
дози, за якого забезпечується радіаційна безпека людини.
Якщо врахувати, що значення річної ефективної дози і потужності дози гамма-випромінювання зв’язані між собою лінійною залежністю (2), то співвідношення (3) можна
представити у вигляді:
Рγмакс ≤ Ргр,
(4)
гр
де Р – граничне значення потужності дози
гамма-випромінювання.
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Значення Ргр є допустимим рівнем усередненої за рік потужності дози гамма-випромінювання, яке відповідає ліміту ефективної дози, за
умови, коли на індивідуума діє лише зовнішнє
опромінення від цього джерела. Цей граничний
рівень є похідним нормативом від ліміту ефективної дози і, отже, може використовуватися в якості
єдиного критерію радіаційної безпеки забрудненого об’єкту. Власне, такий підхід і застосовується
на практиці. Наприклад, в [4] вказано, що закрите
джерело ІВ, яким є продукція, вироблена із переплавленого РЗМ, може бути звільнене від регулюючого контролю, якщо воно не спричиняє, за нормальних умов роботи, перевищення потужності
дози в 1 мк3в/год на відстані 0,1 м від будь-якої
найближчої поверхні.
Якщо нерівність (4) не виконується, необхідно вживати заходів щодо забезпечення радіаційної безпеки РЗМ. Цього можна досягти лише
одним шляхом: зменшенням потужності дози
гамма-випромінювання з поверхні РЗМ до прийнятного рівня. Розглянемо можливість вирішення цього завдання шляхом плавлення РЗМ.
Плавлення РЗМ, що попередньо не піддавався дезактивації, є основним елементом технології
його утилізації, суть якої викладена в [6-8]. Під
час плавлення радіонукліди, які перебували на
поверхні металу, переходять у розплав і розподіляються в його об’ємі рівномірно. Таким же залишається розподіл радіонуклідів і у виплавленому
злитку. У результаті процес плавлення приводить
до перетворення відкритого джерела ІВ, яким
був РЗМ, в закрите джерело, з якого радіонукліди не можуть вийти в навколишнє середовище і
потрапити в організм людини. Тобто не можуть
бути джерелом його внутрішнього опромінення.
Що стосується зовнішнього опромінення, то за
межі злитка може виходити гамма-випромінювання лише тих радіонуклідів, які знаходяться
біля поверхні металу в шарі товщиною у декілька
сантиметрів. Гамма-випромінювання всіх інших
радіонуклідів поглинається в металі повністю, а
альфа- і бета-випромінювання взагалі не спроможні вийти за межі металевого злитка. Таким
чином, яким би не був об’єм металу, виплавленого
з РЗМ, він є джерелом лише гамма-випромінювання, причому потужність дози не перевищує
деякого максимального значення, яке залежить
від енергії випромінювання радіонуклідів та щільності металу.
Під час плавлення частина радіонуклідів
може переходити в шлаковий і в газоаерозольний
складники продуктів плавки, що може істотно
зменшити кількість радіонуклідів, що залишилися
36 |

| №4 | 2019

в металі. Подальша обробка виробів з виплавленого металу не буде підвищувати рівень їх радіаційної небезпеки для біологічних об’єктів. Причому
безпечні рівні гамма-випромінювання з поверхні
готової продукції досягаються за настільки низьких концентрацій радіонуклідів в металі, що вони
не здатні вплинути на його фізичні і хімічні властивості.
Таким чином, процес плавлення створює
умови для отримання з РЗМ металопродукції,
придатної для використання без будь-яких обмежень. Виплавлений з РЗМ метал може бути повністю звільнений від регулюючого контролю, якщо
він одночасно буде відповідати, за всіх можливих
реальних обставин, критеріям звільнення, викладеним у [3].
Для того щоб потужність дози гамма-випромінювання з поверхні злитка і, відповідно, з
поверхні виробленої з нього продукції, не перевищувала встановленого граничного значення,
необхідно контролювати кількість активності гамма-випромінюючих радіонуклідів, що вносяться в
плавильну піч разом із шихтою. На практиці ця
вимога зводиться до контролю середнього значення потужності дози гамма-випромінювання з поверхні фрагментів шихти, яке може перевищувати
допустимий рівень в десятки разів [7].
Отримані теоретичні результати потребують експериментального підтвердження. Для
проведення досліджень можна використовувати
індукційну піч ємністю 20–25 кг. Цієї кількості
виплавленого за одну плавку металу достатньо для об’єктивного радіаційного контролю
як сировини, так і готової продукції, а також
оцінки радіаційної обстановки в процесі плавки. Починати експеримент потрібно із завантаження практично незабрудненої сировини, від
плавки до плавки підвищуючи її забрудненість
радіонуклідами, що зробить процес експериментального відпрацювання цієї технології практично безпечним і дозволить своєчасно вносити
в нього корективи. За такого підходу за короткий час можна повністю відпрацювати всі компоненти технології утилізації РЗМ.
Висновки. Представлена технологія, яка може
бути використана для повернення в промислове
виробництво металу, поверхня якого забруднена
радіонуклідами як штучного, так і природного
походження. Основою запропонованого підходу
є плавлення забрудненого металу в електропечі
індукційного типу без його попередньої часткової
дезактивації і без ужиття заходів, що сприяють переводу радіонуклідів у шлак.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ
Плавлення забрудненого металу перетворює
його в закрите джерело з об’ємним розподілом
радіонуклідів. У результаті рівень гамма-випромінювання з поверхні виплавленого металу зменшується в десятки-сотні разів, що створює умови
для отримання радіаційно безпечного металу. Для
того щоб виплавлений метал можна було використовували без будь-яких обмежень, кількість
активності гамма-випромінюючих радіонуклідів,
що вносять у піч разом із шихтою, не повинна перевищувати встановленого граничного значення.
Експериментальну перевірку результатів теоретичного дослідження, а також відпрацювання
компонентів представленої технології доцільно

провести за допомогою електропечі індукційного
типу ємністю 20–25 кг.
Показано, що критерієм радіаційної безпеки виплавленого металу є максимальне значення
потужності дози гамма-випромінювання з його
поверхні, за якого забезпечується неперевищення
встановленого ліміту індивідуальної річної ефективної дози опромінення.
Використання цієї технології дасть змогу повернути в господарській обіг значні території, а
також великі об’єми накопиченого забрудненого
металу, зекономити на витратах із його розміщення та зберігання.
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ПЕТРУ МИХАЙЛОВИЧУ
МУЖИЛІВСЬКОМУ – 90
Один із творців української газотранспортної системи Петро Михайлович Мужилівський народився 18 травня 1929 р. у м. Полтаві. У 1952 р. закінчив механічний факультет ЛПІ і отримав призначення
в Управління газопроводу Дашава – Київ (пізніше – Київське УМГ), де працював начальником зміни,
начальником електростанції і згодом – головним інженером Бердичівського райуправління. У 1957 р.
його призначили головним інженером Дніпропетровського УМГ, пізніше передислокованого до Харкова.
Під технічним керівництвом Петра Михайловича за десятиліття створено одне з найпотужніших
в колишньому СРСР газотранспортних підприємств – Харківське УМГ, об’єкти якого розташовувались
не тільки в Україні, але й в Росії. Тут вперше випробовувались та одержали широке практичне застосування доцентрові нагнітачі для компресорів підвищеної потужності, труби збільшеного діаметра, засоби
автоматизації.
У 1966 р. його призначають заступником начальника Головного управління транспортування та
постачання газу Мінгазпрому, а згодом головним інженером цього главку. Пізніше він займав посади
головного інженера, начальника Управління з розподілення та використання газу в народному господарстві, заступника начальника Головного науково-технічного управління. За його безпосередньою участю
була створена одна з найбільших у світі система газопостачання. Працюючи на відповідальних посадах у
міністерстві, він продовжував приділяти велику увагу розвиткові галузі в Україні, сприяв спрямуванню
експортних потоків газу через її територію, що полегшувало подальшу газифікацію.
У 1979–1985 рр. Петро Мужилівський був представником Мінгазпрому в Комітеті з газу ЄЕК ООН,
головою Комітету з промислового використання газу Міжнародного газового союзу, у 1984–1988 рр. був
заступником головного редактора журналу «Газовая промышленность».
З 1989 р. Мужилівський очолював Балканське техніко-комерційне бюро Газпрому в Софії, у
1993–2012 рр. обіймав посади комерційного директора, першого заступника генерального директора АТ
«Автогаз» ВАТ «Газпром».
Петро Михайлович – кандидат технічних наук, автор 15 винаходів, 27 опублікованих наукових статей і монографії «Підвищення ефективності використання газу на компресорних станціях». Він –
лауреат премій Ради Міністрів СРСР, нагороджений орденом «Знак пошани», медалями. Йому присвоєно
звання Почесного працівника газової промисловості.
Вітаючи ювіляра, бажаємо йому доброго здоров’я та довгих років життя.
Друзі, колеги, редакція журналу

З ІСТОРІЇ ГАЛУЗІ

Українці на керівних посадах у нафтовій
і газовій промисловості Білорусі
Осінчук Зиновій Петрович,
кандидат технічних наук, член редакційної колегії журналу
Білорусь має власну нафтову і газову промисловість. Хоча річний видобуток нафти становить усього 1,6–1,7 млн т, в країні функціонують два нафтопереробних заводи, на яких
щорічно переробляється близько 20 млн т сировини, тобто в кілька разів більше, ніж на шести
українських заводах. Видобуток газу не перевищує 0,2 млрд м3, а його споживання становить
близько 20 млрд м3 на рік, що в перерахунку на
душу населення істотно вище, ніж в Україні.
Імпорт необхідних обсягів нафти і газу здійснюється з Росії.
Газова промисловість Білорусі бере свій
початок із подачі природного газу з українського Прикарпаття по магістральному газопроводу Дашава – Мінськ, побудованому в 1960 р.
і пізніше продовженому до Вільнюса та Риги.
У Мінську було організовано Управління магістральних газопроводів (УМГ), на базі якого
1973 р. створено об’єднання «Західтрансгаз»
(з 1992 р. підприємство «Белтрансгаз», а після переходу у власність ВАТ «Газпром» –
«Газпром трансгаз Белорусь»). Підприємством
експлуатуються ділянки кількох магістральних газопроводів, три підземні газосховища
(з об’ємом активного газу майже 1 млрд м3).
Обсяг транзиту російського газу становить
близько 45 млрд м3 на рік.
Українські фахівці працювали як на будівництві, так і займалися експлуатацією газопроводів, тому цілком природно, що вони зайняли
керівні посади і, таким чином, зробили вагомий
внесок у подальший розвиток та підвищення
технічного рівня газотранспортної системи
Білорусі.
Так, з 1975 р. впродовж майже чверті століття об’єднання «Західтрансгаз» очолювали
такі висококваліфіковані українські фахівці,
як Петро Ліскевич, Володимир Свириденко та
Микола Мочернюк [1, 2].
Ліскевич Петро Михайлович народився
14.12.1936 р. у м. Белз на Львівщині. У 1959 р. закінчив ЛПІ і працював гірничим майстром у м.
Червоноград. З 1963 по 1967 р. був начальником
Кобринського райуправління Мінського УМГ.
У наступні роки обіймав посаду генерального директора об’єднання «Ташкенттрансгаз»,
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у 1975–1986 рр. очолював об’єднання
«Західтрансгаз». Під його керівництвом були
введені в експлуатацію друга і третя нитки
магістрального газопроводу Торжок – Мінськ –
Івацевичі, здано в експлуатацію перше підземне
газосховище – Осиповицьке, побудовано магістральний газопровід Мінськ – Гомель, розпочато експлуатацію першої автомобільної газонаповнювальної компресорної станції. Петра
Ліскевича нагороджено орденами Трудового червоного прапора, Дружби народів, йому присвоєно звання «Почесний працівник газової промисловості». Він – член-кореспондент Білоруської
інженерної академії, має п’ять винаходів.
Свириденко
Володимир
Іванович
(04.05.1946 – 09.06.1992) родом із м. Керч.
У 1970 р. закінчив ХПІ за спеціальністю
«Турбобудування» і працював машиністом,
змінним інженером, а з 1976 р. – начальником Микуньського райуправління об’єднання
«Севергазцентр». У 1981–1986 рр. був головним
інженером – заступником генерального директора об’єднання «Ухтатрансгаз» (пізніше –
«Севергазпром»). З 1987 р. і до своєї трагічної
загибелі обіймав посаду генерального директора об’єднання «Західтрансгаз». Під його безпосереднім керівництвом уведено в експлуатацію газопроводи Івацевичі – Слонім – Гродно
та Івацевичі – Вільнюс – Рига. Його нагороджено медаллю «За трудову доблесть».
Мочернюк Микола Петрович народився
08.12.1935 р. у с. Ковалівка Коломийського району на Прикарпатті. У 1959 р. закінчив ЛПІ і
розпочав трудову діяльність старшим інженером Володимир-Волинського відділення Дирекції
будівництва газопроводу Дашава – Мінськ.
Пізніше працював начальником аварійно-ремонтної служби Кобринського, Вільнюського
райуправлінь Мінського УМГ. З 1964 по 1971 р.
очолював Слонімське управління Мінського УМГ,
пізніше – диспетчерську службу. У 1975 р. став
заступником генерального директора з будівництва об’єднання «Західтрансгаз». З 1977 р.
працював першим заступником генерального
директора – головним інженером об’єднання.
У 1992 р. Миколу Мочернюка призначили генеральним директором державного підприємства

З ІСТОРІЇ ГАЛУЗІ
«Белтрансгаз». У 1998–2002 рр. очолював
Представницто ВАТ «Газпром» у Республіці
Білорусь. Він брав участь у будівництві газопроводів Дашава – Мінськ, Мінськ – Вільнюс –
Рига, Торжок – Мінськ – Івацевичі, Смоленськ –
Могилів – Гомель – Мозир – Західні райони
України, Кобрин – Брест – Варшава, Ямал –
Європа, в газифікації Білорусі, Латвії, Литви,
спорудженні Осиповицького і Прибузького підземних сховищ газу. Він – автор п’яти винаходів та низки публікацій у професійних
журналах, член Білоруської гірничої академії.
Нагороджений орденом «Знак пошани», медалями ВДНГ, удостоєний звання «Почесний працівник газової промисловості».
Вихідці з України відігравали важливу роль
і в проведенні науково-технічної політики в газовій промисловості Білорусі, обіймаючи протягом майже трьох десятиліть посади головного
інженера, заступника генерального директора
об’єднання «Західтрансгаз» («Белтрансгаз») [2].
Сорохан Цвітомир Дмитрович народився
16.04.1949 р. у містечку Кути Косівського району
Івано-Франківської обл. У 1971 р. закінчив ІФІНГ
і почав працювати у тресті «Ленгазспецстрой»
(Санкт-Петербург), пройшовши шлях від майстра до начальника комплексного будівельно-монтажного потоку з будівництва магістральних газонафтопроводів. Брав участь
у спорудженні магістральних газопроводів
Торжок – Мінськ – Івацевичі, Івацевичі – Долина,
Валдай – Псков – Рига, нафтопроводу «Дружба».
У 1976 р. його призначили головним інженером
Мінської дирекції з будівництва магістральних
газопроводів, з 1986 р. працював в об’єднанні
«Західтрансгаз» (пізніше «Белтрансгаз»), де
пройшов шлях від головного механіка до першого заступника генерального директора – головного інженера (2008–2011 рр.). У 2011–2018 рр.
Цвітомир Сорохан був заступником директора – головним інженером Представництва
ВАТ «Газпром» у Республіці Білорусь. Він – автор понад 30 наукових публікацій і патентів
із питань надійності та безпеки роботи магістральних газопроводів. Нагороджений орденом
«Знак пошани», має звання «Почесний працівник
газової промисловості», «Відмінник газової промисловості», «Заслужений енергетик Республіки
Білорусь».
Аннюк Дмитро Михайлович народився
30.11.1955 р. у с. Сороки Городенківського району ІваноФранківської області. Протягом 1972–1977 рр. навчався на механічному факультеті ІФІНГ, де отримав диплом інженера-механіка. Трудову діяльність

розпочав диспетчером Касимівської станції ПЗГ
об’єднання «Мострансгаз». У 1981 р. був призначений на посаду начальника оперативно-виробничої
служби, а в 1989 р. – начальника Прибузького ПСГ
Кобринського УМГ об’єднання «Західтрансгаз».
Наступного року він став першим заступником –
головним інженером Кобринського УМГ. З 1993 р.
Дмитро Аннюк – заступник генерального директора об’єднання «Белтрансгаз». До його функцій належали питання підземного зберігання
газу, зовнішніх зв’язків, транспортування газу, а
також розвиток мережі автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій. У 1999 р.
Дмитро Аннюк закінчив навчання в Академії
управління при Президентові Республіки
Білорусь, де опанував фах «Економіка й керування на підприємстві». Він – співавтор
роботи «Ефективність геотермічних досліджень свердловин на підземних сховищах
газу», член Національної газомоторної асоціації, нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ
СРСР, має звання «Почесний працівник газової промисловості».
Сухін Євген Ілліч народився 07.06.1949 р. у
м. Синельникове на Січеславщині. Розпочав трудову діяльність у 1966 р. оператором із видобування газу на Більче-Волицькому газопромислі
Стрийського ГПУ. Після закінчення у 1972 р. ІФІНГ
був майстром Інчугальської станції підземного
зберігання газу (ПЗГ) Мінського УМГ. У 1975 р. його
призначили головним інженером, а в 1976 р. – начальником Осиповицької станції ПЗГ об’єднання
«Західтрансгаз». Упродовж 1979–1981 рр. Євген
Сухін займався питаннями розробки газових родовищ в Афганістані. Після повернення працював начальником Осиповицької станції ПЗГ, начальником
Гомельського ЛВУМГ, з 1988 р – заступником генерального директора – головним геологом підприємства «Белтрансгаз». У 1993–1996 рр. був першим
заступником голови Держкомнафтогазу України,
у 2006–2008 рр. – головою Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. У 1996 р. він став
головою представництва корпорації Itera, створив і очолив компанію «Іtera Україна». Від 1997 р.
був головою правління, головою спостережної ради
ЗАТ «Корпорація «Енерготрансінвест», у 2003 р.
очолив ТОВ «СКБ Сухіна». Він – доктор економічних та кандидат технічних наук, автор 45 наукових праць, 18 винаходів, президент Всеукраїнської
нафтової асоціації, віце-президент Української
спілки промисловців і підприємців. Нагороджений
орденом «Знак пошани», має почесне звання
«Заслужений енергетик України».
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З ІСТОРІЇ ГАЛУЗІ
Слід віддати належне українським фахівцям і в розвитку нафтової промисловості
Білорусі. Тут промисловий видобуток вуглеводнів розпочався у 1965 р. на Речицькому родовищі. Для його експлуатації, а також пошуку та
розробки нових родовищ у 1966 р. було створено об’єднання «Белоруснефть».
Серед українських спеціалістів, які обіймали керівні посади в Головному управлінні геології при Раді Міністрів Білорусі (пізніше РУП
«Белгеология») та підпорядкованих йому виробничих організаціях, необхідно відзначити
таких, як заступники начальника Управління
геології (генерального директора РУП) Віталій
Дихтієвський, к. г.-м. н. Ярослав Грибик, Петро
Хомич та Валерій Чайка, заступник керуючого трестом «Белнефтегазрозведка» Борис
Кузьменко, керівник НРЕ та їх заступники:
Богдан П’єх, головний інженер Речицької НРЕ
к.т.н. Григорій Євтушенко, Олег Заливчий,
Олександр Сусленко [3].
Дихтієвський Віталій Вікторович (1918–
1986 рр.) народився у с. Привітів Любарського
району на Житомирщині. Після закінчення
Харківського університету у 1940–1947 рр. працював геологом, начальником пошуково-розвідувальної партії Дальстроя МВД СРСР, пізніше –
геологом, начальником пошуково-розвідувальної
партії Литовського відділу Міністерства геології СРСР, у 1949–1954 рр. – головним геологом
Литовської ГРЕ. Від 1954 р. був головним інженером,
заступником начальника Західного геологічного
управління (Белголовгеології), у 1964–1965 рр. він –
заступник голови, головний інженер Держгеології
БРСР, у 1965–1984 рр. – заступник начальника
Управління геології при РМ БРСР. Нагороджений
двома орденами «Знак пошани», медалями. Він –
заслужений геолог-розвідник СРСР.
Грибик Ярослав Гаврилович народився
03.01.1948 р. в с. Поплавники Галицького району на Прикарпатті. Після закінчення ІФІНГ
у 1970 р. працював геологом, старшим геологом, начальником геологічного відділу трес
ту «Белнефтегазразведка», від 1989 р. – заступником начальника геологічного відділу по
Західному Сибіру РУП «Белгеология», у 1998–
2013 рр. – головним геологом із нафти і газу,
заступником генерального директора підприємства, потім – начальником Управління геології НПЦ по геології Мінприроди. З 2013 р. він –
провідний науковий співробітник, а з 2017 р. –
завідуючий лабораторії Інституту природокористування. Брав безпосередню участь у відкритті і розвідці Березинського, Судовицького.
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Ново-Давидовського, Поліського та ін. родовищ.
Він – к.г.-м.н., автор 110 опублікованих робіт,
в тому числі восьми монографій, заступник
Голови Республіканського комітету з запасів корисних копалин. Лауреат премії НАН Білорусі,
нагороджений медаллю «За трудові заслуги».
Кузьменко Борис Нечипорович народився 12.08.1934 р. в с. Вишевичі Радомишльського
району Житомирської обл. Від 1957 р., після закінчення ЛПІ, працював помічником бурильника, бурильником, помічником бурового
майстра Східно-Єльської дільниці Білоруської
КРБ, у 1958–1965 рр. – старшим інженером
дільниць буріння, потім – головним інженером
Мозирської КБ, у 1966–1967 рр.– головним інженером територіальної бригади з попередження і ліквідації відкритих нафтових і газових
фонтанів. Від 1967 р. був заступником керуючого трестом «Белнафтогазрозвідка», у 1989–
1999 рр. – заступником начальника виробничо-технічного відділу об’єднання «Белгеологія».
Пізніше був провідним інженером із буро-вибухових робіт Центральної геофізичної експедиції (1999–2011 рр.), у 2011–2013 рр. – майстром
Білоруської гідрогеологічної експедиції. За відкриття Речицького нафтового родовища нагороджений Почесною грамотою РМ БРСР, він –
Відмінник розвідки надр.
Відкриття нафтових родовищ значною мірою стало результатом досліджень, які виконувалися науково-дослідним геолого-розвідувальним інститутом «БелНИГРИ». Значний внесок
у розвиток цих досліджень зробили уродженці
України, очільники інституту, кандидати геолого-мінералогічних наук Семен Гудак, Зиновій
Познякевич та Іван Слободянюк, керівники профільних відділів к.т.н. Борис Бондаренко, к.г.м.н. Ігор Захарія, к.г.-м.н. Анатолій Пахольчук,
к.г.-м.н Андрій Синичка, к.т.н. Володимир
Фоменко. Важлива роль належить також керівникам геофізичних і геологічних партій та експедицій – випускникам Харківського, Київського,
Львівського, Дніпропетровського університетів
та ІФІНГ, таким як к.т.н. Юрій Воротинцев, к.г.м.н. Іван Кудрявець, Богдан Маслянко, к.г.-м.н.
Юрій Стадник, Віктор Булига, Петро Зозуля,
Анатолій Іващенко, Віктор Кузняний, Ярослав
Курілець, Олексій Тимчук [3].
Гудак Семен Павлович
народився
02.11.1936 р. у с. Міхновець на Львівщині.
Закінчивши у 1958 р. Дніпропетровський гірничий інститут, працював старшим колектором,
а від 1960 р. – начальником партії, головним гідрогеологом Білоруської гідрологічної експедиції.

З ІСТОРІЇ ГАЛУЗІ
Від 1976 р. – у БелНИГРИ завідувачем відділом,
заступником директора з науки (1987–1989 рр.),
директором (1989–2004 рр.), завідувачем лабораторії. Був заступником ГКЗ Білорусі.
Він – к.г.м.-н., автор понад 100 опублікованих
робіт, лауреат Державної премії Білорусі.
Познякевич Зиновій Леонтійович народився 03.09.1932 р. у м. Ковелі на Волині.
У 1955 р. закінчив ЛПІ. У 1965–1973 рр. – гео
лог дільниці начальник партії, головний геолог
Мозирської КРБ, у 1974–1984 рр. – начальник геологічного відділу з нафти і газу Управління геології при КМ БРСР, у 1984–2002 рр. – заступник директора з науки БелНИГРИ. Брав безпосередню
участь у відкритті і розвідці Осташковицького,
Давидовського, Вишанського, Сосновського та
ін. родовищ . Він – к.г.м.н, автор понад 100 опублікованих робіт із питань нафтогазоносності
Прип’ятського прогину, в тому числі кількох
монографій. Лауреат державної премії Білорусі,
нагороджений орденом Трудового червоного прапора, Почесною грамотою Верховної Ради БРСР.
Слободянюк Іван Опанасович народився
16.10.1934 р. в с. Грушки Могилів-Подільського району на Вінничині. Після закінчення у 1958 р. ЛПІ
працював у геологічних організаціях Управління
геології при РМ БРСР. У 1982–1985 рр. був технічним керівником партії з узагальнення геологогеофізичних матеріалів в Афганістані, пізніше –
зав. Сектором відділу нафти і газу БелНИГРИ
(1991– 2003 рр.), заступником директора інституту з науки (2003–2005). Він – к.г.-м.н., має низку опублікованих наукових робіт.
Проєкти розробки перших нафтових родовищ регіону було виконано київським науково-дослідним і проєктним інститутом «УкрНДІПНВ», в
якому створили Сектор розробки нафтових родовищ Білорусі під керівництвом к.т.н. Леоніда
Середницького. Пізніше роботи продовжувалися в організованій у Гомелі філії цього інституту, яка з 1991 р. стала самостійним закладом
«БелНИИпроект». У його становленні та розвитку

значну роль відіграв уродженець України, заступник директора інституту к.г.-м.н. Михайло Кібаш.
Кібаш Михайло Федорович народився
05.03.1948 р. у с. Чорна Нижньо-Устрицького
району на Львівщині. Після закінчення у 1971 р.
ІФІНГ почав працювати інженером-геологом Світлогорського УБР об’єднання «Бело
руснефть». Від 1973 р. обіймав посади інженера,
старшого інженера, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторією нафтопромислової геології, завідувача відділом пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ
Гомельського відділу інституту «УкрНДІПНВ»
(з 1974 р. «УкрдіпроНДІнафта»). У 1983–1984 рр.
працював на Кубі над проектом розробки нафтового родовища Марадеро, у 1988–1991 рр. –
в Алжирі у компанії «Сонатрак» займався
вивченням геологічної будови родовищ Хассі
Мессауд і Хассі Р’Мель. З 1991 р. обіймав посаду заступника директора з геології та розробки
нафтових і газових родовищ у новоутвореному
інституті «БелНИПИнефть». У 2008–2010 рр.
працював у Венесуелі заступником керівника
контракту спільного білоруського-венесуельського підприємства з видобутку нафти. До
2017 р. займався проектуванням будівництва
бурових свердловин у Гомельському відділі об’єднання «Белгеология». Він – кандидат геологічних
наук, автор двох наукових монографій, 30 статей та двох патентів на винаходи.
Технологією буріння свердловин займалися
фахівці Білоруського відділу ВНИИБТ, який у
1975–1984 рр. очолював відомий вчений і організатор науки, уродженець Івано-Франківська
к.т.н. Геннадій Чайковський [2].
В останні роки підприємства нафтогазового комплексу Білорусі ведуть успішні роботи
з розвідки та розробки нафтових родовищ у
Венесуелі, Еквадорі, Росії, стають переможцями
тендерів на виконання робіт із буріння свердловин та інтенсифікації видобування вуглеводнів
і в Україні.
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