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21-й МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
нафтогазової промисловості
«НАФТА ТА ГАЗ 2018»
З 23 по 25 жовтня в
Києві відбувся 21-й
Міжнародний форум
нафтогазової промисловості «НАФТА
та ГАЗ 2018». Захід
включав у себе міжнародну конференцію
і профільну виставку
послуг та обладнання
для галузі. Організатором конференції
виступила Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз
України».
Крім знайомства з новими рішеннями, форум «НАФТА та ГАЗ» дав можливість отримати
найсвіжішу та актуальну інформацію від провідних фахівців галузі і дізнатися про те,
яких рішень і тенденцій варто очікувати сьогодні і завтра.

Форум «НАФТА та ГАЗ» вже багато років відіграє роль майданчика для комунікацій фахівців
нафтогазового ринку. На виставкових стендах можна ознайомитися з новітніми рішеннями
від виробників з різних країн, а в конференц-залах – слухати доповіді провідних галузевих
фахівців, щоб знати і розуміти тенденції та перспективи ринку у майбутньому.
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Досвід роботи системи цільового енергетичного
моніторингу та внутрішнього бенчмаркінгу у
філії УМГ «Черкаситрансгаз» (частина ІІ)
© Трофімчук В.І.
УМГ «Черкаситрансгаз»

UA

Продемонстровано впровадження корпоративної системи енергетичного моніторингу на конкретному підприємстві. Доведено ефективність організаційних заходів щодо підвищення енергоефективності роботи котелень у опалювальний сезон.
Окреслено основні напрями підвищення енергоефективності у роботі котелень.
Ключові слова: енергетичний менеджмент, енергоощадність, енергоефективність, енергоресурси, бенчмаркінг, цільовий енергетичний моніторинг, градусодень.

RU

Продемонстрировано внедрение корпоративной системы энергетического мониторинга на конкретном предприятии. Доказана эффективность организационных
мероприятий по повышению энергоэффективности работы котельных в отопительный сезон. Определены основные направления повышения энергоэффективности в
работе котельных.
Ключевые слова: энергетический менеджмент, энергосбережение, энергоэффективность, энергоресурсы, бенчмаркинг, целевой энергетический мониторинг, градусодень.

EN

The implementation of the corporate energy monitoring system at a specific enterprise
has been demonstrated. The efficiency of organizational measures for increasing the
energy efficiency of boiler-houses during the heating season has been proved. The main
directions of increasing energy efficiency in boiler-houses work are outlined.
Key words: energy management, energy saving, energy efficiency, energy resources, benchmarking, energy monitoring and targeting, degree day.
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Є кілька основних показників, які характеризують зв'язок між двома змінними.
Історично першим є коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона. Він широко використовується
в науці для вимірювання ступеня лінійної залежності між двома змінними.
Чинником, від якого залежить споживання газу на котельні, є середньодобова температура повітря. Оскільки за аналізований
період ПМ1 (рис. 3) показники питомого споживання газу практично не залежать від температури навколишнього повітря, коефіцієнт
кореляції за формулою (9) становить 0,35,
тому визначати залежність Eі від чинника Fі
недоцільно. Головним заходом з економії газу
було прийнято встановлення обладнання на
котли, яке визначає споживання газу залежно
від температури зовнішнього повітря, та, відповідно, навчання і мотивація персоналу.
Якщо розглянути лінійну залежність спожитого газу від температури повітря на ПМ 4
та розрахувати за формулою (9), то отриманий
коефіцієнт кореляції (КК) дорівнює –0,728,
тобто є високим. Побудуємо за цими даними
функцію математичної регресії (рис. 6).

Оскільки стандартні функції побудовано
за показниками реального споживання, то
точки фактичного споживання, розташовані нижче стандартної функції, відображають
уже досягнуті реальні показники. Усі точки,
розташовані вище стандартної функції, тобто вищі за середньостатистичні показники,
вважаємо перевитратою, пов'язаною з неоптимальним споживанням енергоресурсів
у відповідні інтервали часу. Зазвичай такий
вид перевитрати можливо усунути за рахунок організаційних заходів без великих
капіталовкладень [3]. Організаційні заходи
охоплюють не тільки виявлення причин перевитрати енергоресурсів, але і складання
потрібних інструкцій, проведення навчання
обслуговчого персоналу для усунення цих
причин, своєчасну профілактику, ремонт
і налаштування встановленого обладнання, додаткове встановлення вимірювальних
приладів для отримання повнішої інформації тощо. Таким чином, сума всіх додатних
значень ΔEi характеризує потенціал можливої економії енергоресурсу за малозатратних
заходів.
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Рис. 6.  Математична регресія споживання газу до зовнішньої температури ПМ 4 за березень 2016 р.
За формулою (8) знаходимо перевитрату споживання газу ПМ 4 за досліджуваний
період. Перевитрата становить 1300 м3 газу,
тобто 10,1% від загального споживання газу
котельнею ПМ 4.
Після вжиття низки організаційних та
адміністративних заходів на наступний опалювальний сезон ефективність використання
газу на ПМ 1 суттєво змінилася, що і видно з
графіка (рис. 7).

Знайдемо питоме споживання газу кожного проммайданчика за формулою 6 та нанесемо на діаграму.
Із діаграми видно, що в результаті вжитих
заходів на ПМ 1 зменшилося питоме споживання газу.
Аналогічно з минулим періодом наносимо відношення використаного газу котельнями ПМ 1 та ПМ 4 до градусоднів за цей період
на діаграму (рис. 8). Як бачимо, різниця між

Рис. 7.  Добові значення питомого споживання газу та середньодобової температури зовнішнього повітря ПМ 1
за грудень 2016 р.
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Рис. 8.  Питоме споживання газу котельнями за грудень 2016 р.
кривими споживання незначна і в натуральних одиницях становила 5 тис м3 газу, тобто
17% від спожитого газу котельнею ПМ 4 за
аналогічний період, та за цінами газу на грудень 2016 р. становила 43,2 тис. грн [1]. У подальшому на ПМ 1 заплановано вжиття низки техніко-економічних заходів, спрямованих
на економію паливо-енергетичних ресурсів
(ПЕР), зокрема: утеплення низки будівель,
переізолювання теплотрас, удосконалення

системи опалення, що спричинять зниження
енергоспоживання.
Побудувавши математичну регресію за
грудень 2016 р. по ПМ 1 та ПМ 4 (рис. 10),
ми бачимо, що пряма ПМ 4 (синя лінія) розташована нижче, ніж пряма ПМ 1 (червона
лінія). Проаналізувавши формули прямих
математичної регресії (ПМ 1 40,154х+1024,8;
ПМ 4 55,175х + 772,7), можна зробити висновок, що котли на ПМ 1 працюють із більшою

Рис. 9.  Добові значення показників «градусодень» до кількості спожитого газу котельнями на ПМ 1 та ПМ 4
за грудень 2016 р.
№5| 2018 |
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Рис. 10.  Математична регресія споживання газу котельнями ПМ 4 та ПМ 1 залежно від температури повітря
за грудень 2016 р.

Рис. 11.  Математична регресія споживання газу котельнями ПМ 4 залежно від температури повітря
за опалюваний сезон 2016/2017 рр.
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Рис. 12.  Математична регресія споживання газу котельнями ПМ 1 залежно від температури повітря
за опалюваний сезон 2016/2017 рр.

ефективністю, ніж на ПМ 4, 40,154 порівняно
із 55,175, але перевитрата тепла на ПМ 1 вища
1024,8 порівняно з 772,7, що також підтверджується на рис. 9.
За формулою (8) знаходимо перевитрату
споживання газу ПМ 1 за досліджуваний період. Перевитрата буде 538 м3, що становить
1,6% від загального споживання. Аналогічно
знаходимо перевитрату на ПМ 4, вона буде
2163 м3, що становить 7,5% від загального
споживання. Коефіцієнт кореляції ПМ 1 та
ПМ 4 за грудень 2016 р. становить -0,952 та
-0,796 відповідно.
Метод цільового енергетичного моніторингу можна було б вважати аналогічним методом аналізу питомих норм, якби
він не мав однієї важливої додаткової можливості: окрім функції стандартного енергоспоживання, в цільовому енергетичному
моніторингу використовують так зване цільове енергоспоживання, що дає змогу ставити конкретні цілі перед підприємством.
Функція цільового енергоспоживання, як і
функція стандартного енергоспоживання, є
лінійною функцією. Перед тим, як будувати функцію цільового енергоспоживання, з

усього масиву точок Eст (Fi) виключаються
ті, які лежать вище прямої функції стандартного енергоспоживання, а за рештою точок
Eст(Fі), розташованих нижче функції стандартного енергоспоживання, будуємо усереднену пряму, як і раніше, методом лінійної
регресії. Отримана пряма (рис.10 (пунктирна лінія)) і є функцією цільового енергоспоживання:
Eц(F)=aц+ bцF.
(9)
Аналіз роботи котелень за весь досліджуваний період (рис. 11 та 12) показує незадовільну роботу системи автоматики котельні
для плюсових температур, на що вказують
такі чинники:
1. З підвищенням температури повітря
зменшується коефіцієнт кореляції, тобто
зменшується керованість системи по температурі.
2. На лінійних функціях (рис. 11 та 12)
точки із плюсовою температурою переважно
знаходяться вище лінії функції, що свідчить
про перевитрату газу у цей період.
Одним із основних заходів для усунення
цієї проблеми є налагодження систем автоматики для роботи за плюсових температур, що
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дасть змогу без суттєвих капіталовкладень
підвищити енергоефективність їх роботи.
Унікальність методики полягає:
1. У можливості щоденного онлайн-моніторингу ситуації із використовування енергоресурсів.
2. У можливості не тільки проводити
аналіз ефективності використання енергоресурсів, а й встановлювати енергетичні цілі на
наступний період, до яких потрібно прагнути, та планувати кількість енергоресурсів на
наступні періоди.
3. У графічному моделюванні ефективності використання енергоресурсів, що на
глядно показує ефективність використовування їх та є дієвим інструментом виявлення
причин перевитрат енергії для керівника підрозділу.
4. У можливості виявляти системні помилки у використовувані природних ресурсів.
5. У використовуванні методів внутрішнього бенчмаркінгу, що сприяє розвиткові
духу суперництва між підрозділами та підвищенню енергоефективності виробництва.
6. У простоті оброблення вихідних даних
по енергоспоживанню і значеннях чинника F
для проведення подальшого аналізу.
7. У можливості оцінки потенціалу скорочень споживання енергоресурсів на основі

стандартної і цільової функцій без детального аналізу технологічних процесів.
Отже, можна зробити такий висновок:
впровадження КСЕМ є ефективним інструментом виявляння та усування втрат у сфері
використання енергоресурсів. Її використання дало змогу виявити та усунути перевитрати газу на ПМ 1 порівняно із ПМ 4 із 96% до
17% за рахунок встановлення системи автоматики та навчання обслуговчого персоналу
та зекономити 200,5 тис. грн на місяць, підвищивши коефіцієнт кореляції з використання
газу до зовнішньої температури повітря із
0,35 до –0,95.
По ПМ 4 КСЕМ дала змогу зменшити
перевитрати від 10,1% до 7,5% та підвищити коефіцієнт кореляції з використання газу
до зовнішньої температури повітря із –0,728
до –0,796 та зекономити 6,3 тис. грн за досліджуваний період (грудень 2016 р.). Якщо
аналізувати роботу ПМ 4, то, хоч його енергоефективність і є найвищою, але є проблема
перевитрати палива у зв'язку із недостатньо
високою якістю роботи системи автоматики
у разі підвищення температури повітря. Хоча
коефіцієнт кореляції 0,796 є високим, але перевитрата 2163 м3 газу є досить значною, що
змушує шукати шляхи вдосконалювання.
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Інтегрована система управління в АТ «Укртрансгаз»
відповідно до вимог ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 50001 – підтвердження ефективної та надійної
роботи ГТС
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АТ «Укртрансгаз»
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УМГ «Харківтрансгаз»

UA

Обґрунтовано потребу постійного поліпшення інтегрованої системи управління
АТ «Укртрансгаз» та визначено переваги від упровадження та сертифікації систем
управління.
Ключові слова: інтегрована система управління, сертифікація, аудит.

RU

Обоснована потребность постоянного улучшения интегрированной системы управления АО «Укртрансгаз» и определены преимущества от внедрения и сертификации
систем управления.
Ключевые слова: интегрированная система управления, сертификация, аудит.

EN

A need of continual improvement of the integrated management system of PJSC
«Ukrtransgaz» is justified and benefits of implementation and certification of the management systems are determined
Key words: integrated management system, certification, audit..

УДК 35:005.658.56

В Україні протягом останніх років проводиться значна робота, пов'язана з наближенням
нашої країни до європейської спільноти, приведенням законодавчих та нормативних вимог
до норм та правил, прийнятих у Європейському
союзі.
У межах процесу інтеграції України до європейської спільноти необхідною умовою є виконання нафтогазових директив та підвищення
ефективності експлуатації газотранспортної
системи. Саме тому в АТ «Укртрансгаз» упроваджені і постійно удосконалюються сучасні
принципи і методи керування діяльністю із
транспортування і зберігання природного газу.
Загальносвітовою тенденцією досягання
організаціями стійкого розвитку є побудова їхньої діяльності відповідно до вимог міжнародних стандартів на системи управління, таких як
ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001
тощо.
З 2003 р. керівництво ДК «Укртрансгаз»
(з 2012 р. – ПАТ «Укртрансгаз» та з 2018 р. –
АТ «Укртрансгаз»), усвідомлюючи актуальність
та необхідність робіт із розроблення, впровадження та сертифікації систем управління на

відповідність міжнародним стандартам, приділяло увагу та надавало необхідні ресурси для
реалізації відповідних заходів на всіх рівнях керування. За цей період:
– 2003 р. – сертифікована система управління якістю (ДСТУ ISO 9001-2001) та у 2010 р. –
ДСТУ ISO 9001:2009 (національна система сертифікації УкрСЕПРО);
– 2006 р. – сертифікована система екологічного керування (ДСТУ ISO 14001:2006) (національна система сертифікації УкрСЕПРО);
– 2011 р. – сертифіковані система управління якістю (ISO 9001:2008), система екологічного
управління (ISO 14001:2004) та система управління безпекою праці (OHSAS 18001:2007) (міжнародний орган із сертифікації TUV Rheinland
Cert (Німеччина));
– 2013 р. – сертифікована система енергетичного менеджменту (ISO 50001:2011) (міжнародний орган із сертифікації TUV SUD
(Німеччина));
– 2015 р. – сертифіковані система управління якістю (ISO 9001:2008), система екологічного
керування (ISO 14001:2004) та система управління безпекою праці (OHSAS 18001:2007), система
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Таблиця. Сертифіковані газотранспортні компанії

Газотранспортні компанії
АТ «Укртрансгаз»
ENAGAS Group (Іспанія)
Transgaz (Румунія)
E.ON (Німеччина)
GRTgaz (Франція)
ENI (Франція)
SPP A.S. Eustream S.A.
(Словаччина)
Gas Transmission ГАЗ-SYSTEM SA
(Польща)
NET4GAS (Чехія)

ISO
9001
+
+
+
+
+
+

ISO OHSAS ISO
14001 18001 50001
+
+
+
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
–

SA
8000
–
–
–
–
–

–
–
–
ISO 26 000
ISO 37001
ISO 3834-2

+

+

+

+

–

+

+

+

–

–

+

+

+

–

–

Snam Rete Gas (Італія)

+

+

+

–

–

VNG – Verbundnetz Gas
Aktiengesellschaft (Німеччина)

+

+

+

+

–

енергетичного менеджменту (ISO 50001:2011)
(міжнародний орган із сертифікації TÜV SÜD
(Німеччина);
– 2016 р. – пройдено перший наглядовий
аудит сертифікованих систем менеджменту з
боку міжнародного сертифікаційного органу
TUV SUD;
– 2017 р. – пройдено ресертифікаційний аудит систем управління якістю (ISO 9001:2015),
екологічного управління (ISO 14001:2015),
управління безпекою праці (OHSAS 18001:2007)
та енергетичного менеджменту (ISO 50001:2011)
з боку міжнародного сертифікаційного органу
TUV SUD.
У березні 2018 р. від представника міжнародного сертифікаційного органу TUV SUD
(Німеччина) в Україні ТОВ «Технічні та управлінські послуги» за результатами аудиту ПАТ
«Укртрансгаз» отримав сертифікати відповідності міжнародним стандартам.
Система управління якістю (CУЯ), система
екологічного управління (СЕУ), система управління безпекою праці (СУБП) та система енергетичного менеджменту (СЕнМ) створюють так
звану інтегровану систему керування діяльністю АТ «Укртрансгаз».
Інтегрована система управління – це частина загальної системи управління організації, яка відповідає вимогам двох або більше
стандартів (у АТ «Укртрансгаз» це чотири стандарти: система управління якістю (відповідно
до ISO 9001), система екологічного управління
10 |
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Інші

PN-ISO/IEC
27001
–
ISO 27001,
ISO 22301,
ISO 22301
ISO 27001

(відповідно до ISO 14001), система енергетичного менеджменту (відповідно до ISO 50001),
система управління безпекою праці (відповідно до OHSAS 18001)) та функціонує як єдине
ціле і спрямована на задоволення вимог усіх
зацікавлених сторін (замовники, споживачі,
персонал, постачальники, держава, суспільство тощо).
Провідні європейські газотранспортні компанії теж приділяють значну увагу питанням
упровадження та сертифікації систем управління відповідно до міжнародних стандартів.
Для них наявність сертифікату відповідності
ISO 9001 є обов'язковою вимогою сучасних
ринкових умов. Серед європейських компаній,
які впровадили та сертифікували 2–4 системи
управління (інтегровані системи управління)
можна виділити такі: RWE transgas (Чехія);
PNiG (Польща); OMV group (Австрія); Transgaz
(Румунія); E.ON (Німеччина); Gaz de France
(Франція); ENI (Італія); Agip (Іспанія) тощо.
Головна мета впровадження та сертифікації інтегрованої системи управління АТ
«Укртрансгаз» відповідно до вимог міжнародних стандартів – підтвердити якість та надійність, екологічну безпеку, безпеку праці
та енергетичну ефективність технологічних
процесів і об'єктів газотранспортної системи
України та підвищити ефективність менеджменту Товариства, ґрунтуючись на визнаних у
всьому світі стандартизованих правилах управління діяльністю.

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

Аудит у апараті УМГ «Львівтрансгаз»

Аудит у Дашавському ВУПЗГ
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Вручення сертифікатів керівництву АТ «Укртрансгаз»

Сформулюємо основні переваги, які може
отримати АТ «Укртрансгаз» від упровадження
та сертифікації систем управління.
Організаційний і виробничий ефект:
– підвищення загальної керованості й
оптимізація всіх процесів;
– удосконалення системи експлуатації,
технічного обслуговування і ремонтів та підвищення їх якості, безпечності, екологічності,
енергоефективності;
– системна оцінка й обґрунтоване визначення пріоритетів під час впровадження нових
технологій;
– підвищення компетентності персоналу та
досягнення більш високого ступеня його участі
у поліпшенні діяльності;

Аудит у апараті УМГ «Київтрансгаз»
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– зниження ризиків і, відповідно, зниження
витрат виробництва;
– забезпечення більш ефективного використання всіх видів ресурсів;
– поліпшення взаємовідносин із зацікавленими сторонами (споживачами, постачальниками, державними та громадськими наглядовими органами тощо);
– інтеграція питань якості, безпеки праці,
екології та енергозбереження в загальну систему управління організації разом з іншими системами управління;
– спрощення одержання дозволів, ліцензій
та інших дозвільних документів;
– мінімізація та упорядкування документації інтегрованої системи управління за

Аудит у Волинському ЛВУМГ

спільними пунктами у порівнянні із сумарним
обсягом документів у декількох паралельних
системах.
Фінансовий ефект:
– скорочення витрат, виявлення й усунення невиробничих витрат;
– інвестиційна привабливість, можливість
одержання необхідних інвестицій і пільгових
кредитів для реалізації енергозберігаючих та
інших проектів;
– поліпшення фінансових показників за рахунок прямої економії всіх видів енергоресурсів;
– отримання договорів на страхування з мінімальними процентними ставками.
Репутаційний ефект:
– створення позитивної суспільної думки
про надійність, стабільність, енергоефективність
і високий рівень розвитку АТ «Укртрансгаз»;
– відповідність сертифікатів на системи
управління вимогам світового ділового співтовариства та забезпечення конкурентоспроможності на зовнішніх ринках;
– забезпечення відповідності різним законодавчим та іншим вимогам;

Вручення сертифікатів

– забезпечення виконання вимог європейських директив з питань функціонування наф
тогазових підприємств;
– іміджева привабливість АТ «Укртрансгаз»
перед партнерами, замовниками і суспільством,
що впроваджує сучасні засоби управління виробництвом.
Висновок. Незалежне обґрунтоване підтвердження з боку компанії TÜV SÜD відповідності
сертифікованих систем управління якістю, екологічного управління, енергетичного менеджменту
та управління безпекою праці АТ «Укртрансгаз»
вимогам міжнародних стандартів ISO 9001,
ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 дає замовникам послуг із транспортування та зберігання
природного газу (компаніям Росії, Німеччини,
Франції, Словаччини, Польщі, Угорщини, Італії,
Туреччини, Румунії тощо) впевненість у тому, що
ПАТ «Укртрансгаз» – повноцінний європейський
оператор ГТС, надійний партнер, який гарантує
виконання контрактних зобов'язань та забезпечує безперебійну, безпечну та енергоощадну роботу газотранспортної системи України.
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UA

Розглядаються фактори газоносності нижньокам'яновугільних відкладів Павлоградсько-Петропавлівського вугленосного району. Розраховано, що органічною речовиною згенеровано 2,3 трлн м3 метану. У вугленосній товщі, за балансом розподілу
запасів газу, залишилося й утворило поклади близько 0,5 трлн м3 метану.
Ключові слова: Західний Донбас, газогенераційний потенціал, газоносність, вугленосність, вуглепетрографія, метаморфізм, якість вугілля.
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RU

Рассмотрены факторы газоносности нижнекаменноугольных отложений Павлоградско-Петропавсловского угленосного района. Рассчитано, что органическим
веществом генерировано 2,3 трлн м3 метана. В угленосной толще, по балансу распределения запасов газа, осталось и образовало залежи около 0,5 трлн м3 метана.
Ключевые слова: Западный Донбасс, газогенерационный потенциал, газоносность,
угленосность, углепетрография, метаморфизм, качество углей.

EN

The factors of gas-bearing of the Lower Carboniferous deposits of the Pavlograd-Petropavlovsk coal area are considered. It is estimated that 2,3 trillion m3 of methane is formed by
organic matter. In the coal-bearing series, according to the balance of distribution of gas
reserves, was preserved and formed a deposits of about 0,5 trillion m3 of methane.
Key words: Western Donbas, gas generation potential, gas-bearing capacity, coal-bearing
capacity, coal petrography, coal metamorphism, quality of coals.

Вступ. Вугленосні відклади нижнього
карбону Західного Донбасу є потенційними
вуглегазовими родовищами. Головним фактором, що визначає газоносність, є тектонічний режим. Тектоніка визначає фаціальні обстановки торфонакопичення, а також
вугленасиченість і літологічний склад вугленосної товщі. Газогенераційний потенціал та
значною мірою сорбційні властивості вугілля визначаються петрографічним складом,
типом вугілля за відновленістю та ступенем його вуглефікації. Сучасну газоносність
Павлоградсько-Петропавлівського
вугленосного району (ППВР), що досліджувався,
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зумовлюють геологічна будова та структурно-тектонічна позиція вугільних родовищ. У
межах ППВР велику роль відіграє великоам
плітудний повздовжній Богданівський скид,
з яким пов'язані позитивні локальні аномалії
вмісту метану.
Геологічна будова. У геологічній будові району беруть участь відклади девону, карбону,
пермі, тріасу, юри, палеогену, неогену та четвертинні. Теригенно-глинисті відклади девону
незначної потужності (2–17 м) збереглися від
розмивів в ерозійних депресіях та занурених
блоках. Турнейсько-нижньовізейські карбонатні породи (світа С11) потужністю до 100 м
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з перервою залягають на відкладах верхнього
девону. Вище залягають пісковиково-аргілітові вугленосні відклади верхнього візе і серпухова (світи С21, С31). Найбільш вугленосною
є самарська світа (С31) потужністю до 600 м.
Нижньокарбонові відклади (світи С21, С31, частково С41) В.Ф. Шульга об'єднав у нижньокарбонову болотяно-лагунно-морську вугленосну
формацію, в якій виділено три підформації.
Нижня і верхня болотяно-морські трансгресивні підформації слабо вугленосні, середня –
болотяно-лагунна регресивно-трансгресивна
підформація – високовугленосна. У високовугленосній підформації налічується до 28–30 робочих пластів середньою потужністю 0,7–0,8 м.
Покрівля і підошва пластів в основному складені аргілітами та алевролітами. Переважно
глинистий склад порід розрізу зумовив широкий розвиток регіональних і субрегіональних
покришок і газоупорів. У північній частині
ППВР на розмитій поверхні карбону поширені
піщано-глинисті відклади пермі, тріасу та юри
загальною потужністю до 500–600 м. На розмитій поверхні палеозою і мезозою розвинуті теригенні породи палеогену і неогену потужністю
близько 100 м. Четвертинні відклади поширені
повсюдно [1–4].
Тектонічна структура. Тектонічні особливості Західного Донбасу зумовлені його
розташуванням на північно-східному схилі
Українського кристалічного щита, який по
Михайлівсько-Юр'ївському розлому межує
з південно-західною частиною ДніпровськоДонецької западини (ДДЗ) (рисунок). Історія
геотектонічного розвитку пов'язана із початком формування Доно-Дніпровського прогину в кінці середнього девону. Територія
Західного Донбасу відповідає південному
борту ДДЗ. Регіональний МихайлівськоЮр'ївський розлом є природною границею із
ДДЗ на півночі, регіональний КриворіжськоПавлівський розлом є природною границею
з Південно-Західним Донбасом на північному заході. Осадові породи карбону утворюють монокліналь із падінням на північний
схід під кутом 3–12°. Монокліналь розбита
субширотними (Михайлівсько-Юр'ївським,
Орловським та ін.) та субмеридіональними
розломами (Ворсклинський, Карабіновський,
Центральний, Петропавлівський, Криво
ріжсько-Павлівський та ін.) переважно скидового характеру, які утворюють складну
ступенево-блокову сітку як по кристалічних породах фундаменту, так і по осадових

Рис.  Тектонічна схема ППВР з розташуванням ву-

гільних шахт (фрагмент із тектонічної схеми Західного Донбасу [3])
1 – порушення першого порядку, 2 – другого порядку, 3 – третього порядку, 4 – четвертого порядку; 5 – куполи; 6 – соляні куполи; 7 – вапняки;
8 – девон; 9 – докембрій; 10 – шахти: Благодатна,
Г – Героїв Космосу, Д – Дніпровська, З – Західно-Донбаська, Пг – Павлоградська, П – Першо
травнева, С – Самарська, Ст – Степова, Т – Терновська, Ю – Ювілейна

породах, що його перекривають. З великими скидами пов'язані плікативні дислокації
у вигляді пологих антиклінальних підняттів,
синклінальних прогинів, флексурних перетисків. На території ППВР виділені крупні
скиди з амплітудою 100 м і більше, що утворюють блокову будову і часто стають непроникними екранами на шляху поширення
вільних газів. Про це свідчить збільшення газоносності вугільних пластів на шахтах у зоні
впливу Богданівського скиду (наприклад,
шахти ім. Героїв Космосу, Західно-Донбаська).
Малоамплітудні розриви, які утворилися після формування вугленосної товщі і супроводжуються зонами інтенсивної тріщинуватості і дроблення не тільки вугільного пласту,
але й порід покрівлі, сприяють міграції газу і
зменшенню газоносності [1, 2, 5–7].
Петрографічний склад вугілля. Петро
гра
фічний склад вугілля, що є одиним із
факторів газоносності, досліджувався по
пластах шахт Героїв Космосу, Тернівської,
Павлоградської. Гумусове вугілля, що складає
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пласти, найчастіше матове і напівматове,
щільне, з тонкою смугастою і штрихуватою
текстурою, із включеннями фюзену на площині напластування. Матові різновиди вугілля спостерігаються по всьому пласту і в припокрівельній частині. Напівблискуче вугілля
спостерігається рідко, воно має тонко-смугасту текстуру, меншу щільність, частіше залягає в нижній частині пластів, у підошві.
За мікрокомпонентним складом у вугіллі
визначено три групи мікрокомпонентів і мінеральні компоненти [8–10].
Група вітриніту. Кількість компонентів
цієї групи в середньому становить приблизно
31% (по району до 56%). Мікрокомпоненти
представлені в основному вітродетринітом
і колодетринітом, а також колотелінітом у
вигляді невеликих фрагментів. Телініт спостерігається спорадично. Мацерали мають
бурувато-червоний колір. Високий ступінь
розкладу рослинного матеріалу і колір свідчать про незначну відновленість вугілля (тип
«а», іноді «б»).
Група інертиніту, вміст компонентів якої
сягає в середньому до 42% (по району 23%),
представлена частіше інертодетринітом, а також фрагментами неправильної форми фюзиніту та семіфюзиніту.
Група ліптиніту. Вміст мацералів цієї групи в середньому становить 23% (по району
22%). Найчастіше поширені включення спориніту різних розмірів і морфології. Дуже
рідко спостерігаються кутиніт та бітумініт
(ексудитиніт). Колір компонентів жовтий.
Мінеральні компоненти представлені піритом, кальцитом, каолінітом, кварцем.
Петрографічні типи вугілля виділені за
співвідношенням груп мікрокомпонентів. За
детальною класифікацією вугілля [11] воно
найчастіше відноситься до класу мікстогумолітів, типу мікстогумітитів. За міжнародною
класифікацією типи виділяються за вмістом
вітриніту [12], вугілля найчастіше відноситься до типів з низьким (Vt < 40%) та середнім
вмістом вітриніту ( Vt > 40% та < 60%).
Якість вугілля нижнього карбону характеризується в середньому такими параметрами (%): вологість 1,0–5,6; зольність 8,0–9,0;
вихід летких 40–41; сірчистість 1,6–1,9; вміст
вуглецю 80–88, водню – 5,3–5,4.
Фактори газоносності. З позиції генерації метану мікрокомпоненти вугілля створюють ряд, в якому максимальним газоутворюючим потенціалом відзначаються ліптиніт і
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вітриніт. Причому генерація вуглеводневих
газів починається для них на стадії жирного
вугілля (коефіцієнт відбиття вітриніту в олії
– 0,85%) [13, 14]. Цей рівень, за Е. Штахом
[15], відповідає «діапазону бітумінізації» (від
першого до другого стрибка вуглефікації, з
коефіцієнтом відбиття від 0,5 до 1,3%), який
пов'язаний з початком виділення водню в
формі метану. Для фюзиніту генерація газів
розпочинається лише на стадії напівантрацитів [13].
Мікрокомпоненти вугілля характеризуються різними сорбційними властивостями.
Високі сорбційні властивості на всіх стадіях
вуглефікації мають мацерали групи інертиніту, а також мацерали вітриніту маловідновленого типу «а» та структурні геліфіковані
компоненти. Спостерігається збільшення газоносності з ростом ступеня вуглефікації, що
пов'язано як із генерацією органічною речовиною метаморфогенних газів, так і з властивостями вугілля як газовмісного середовища,
в тому числі ростом його сорбційних властивостей та зменшенням вологості [13–17].
Залежно від конкретних гірничо-геологічних умов залягання пластів вугілля, його
речовинного складу та ступеня метаморфізму на перший план щодо впливу на газоносність можуть виступати різні фактори.
Раніше був проведений аналіз кореляційної залежності газоносності вугільних
пластів нижнього та середнього карбону
ряду вуглепромислових районів Донбасу від
параметрів, що характеризують гірничо-геологічні умови їх залягання. Були встановлені високі кореляційні зв'язки газоносності
зі ступенем вуглефікації за вмістом вуглецю
(коефіцієнт кореляції r = +0,66), багатогазовістю (r = +0,62) та викидонебезпечністю
(r = +0,55), а також позитивна залежність від
глибини, температури порід, тектонічної порушеності пласта, потужності покрівлі і породи, що її складає, вмісту вітриніту [14].
У межах ППВР, за нашими розрахунками за матеріалами Каталогу [18], був встановлений високий кореляційний зв'язок газоносності з глибиною залягання вугільних
пластів (r = +0,80). Це пов'язано з тим, що
розрахунки велися для невеликих глибин
(130–550 м), в межах зони метанових газів,
яка в районі шахт Героїв Космосу і ЗахідноДонбаська розташована на глибині 150–200 м.
За даними В.Ю. Забігайла [16], в метановій зоні спостерігається зростання вмісту
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Для розрахунку кількості метану, генерованого концентрованою вугільною речовиною нижнього карбону, прийняті загальні
геологічні запаси, що становлять 9,54 млрд т
[1]. Вміст вугілля у пластах потужністю менше
0,3 м перевищує промислові запаси в 1,14 раза
і становитиме 10,88 млрд т. Загальні запаси вугілля становлять 20,42 млрд т, що за середньої
зольності вугілля 9% відповідає 18,58 млрд т
органічної речовини (ОР).
Для розрахунку запасів, сконцентрованих у розсіяній органічній речовині (РОР),
виконувалися такі обчислення. Загальний
об'єм вугілля, виходячи з його питомої
ваги, становить 20,42 / 1,5 = 13,6 млрд м3.
Загальний об'єм вугленосної товщі з урахуванням коефіцієнта вугленосності становитиме 13,6 ∙ 100 / 0,79 = 1721,5 млрд м3. Об'єм
вміщуючих порід 1721,5 – 13,6 = 1707,9 млрд м3,
маса –1707,9 ∙ 2,7 = 4611,3 млрд т.
Розрахунок кількості Сорг за літологічними різновидами порід наведений у таблиці.
Запаси РОР становлять 38,0 ∙ 4/3 = 50,7 млрд т.
Загальні запаси концентрованої та розсіяної ОР становлять 18,6 + 50,7 = 69,3 млрд т.
Кількість метану, генерованого цією ОР,
становить 69,3 ∙ 2,38 / 100 = 1,65 млрд т (прий
нятий % виходу метану для стадії вуглефікації, що відповідає газовому вугіллю). Це становить 1,65 ∙ 0,0224 / 0,000016 = 2310 млрд м3
метану.
За балансом розподілу запасів газу у вугленосній товщі Донбасу [21] в надрах залишається й утворює поклади лише 23,6% від

Маса вміщ.
порід, %

Вміст Сорг, %

Кількість Сорг,
млрд т

Таблиця. Кількість органічного вуглецю
в породах вугленосної товщі

Кількість, %

метану пропорційно до глибини. Відсутність
кореляції газоносності з вуглефікацією (r =
+0,04) пояснюється її низьким градієнтом
(вивчалося вугілля тільки марки Г), що не дає
можливості встановити закономірності регіонального характеру. Встановлена позитивна
кореляція газоносності з типом породи безпосередньої покрівлі. Це пов'язано, мабуть,
із тим, що вона складена в основному аргілітами та алевролітами, які мають газотривкі
властивості.
Вугленосна товща в південній і південно-західній частинах району з глибиною
залягання промислових вугільних пластів
світи С31 близько 150–350 м частково або повністю дегазована, про що свідчить невисока
газоносність та газозбагаченість гірничих
виробок південної групи шахт (Благодатна,
Павлоградська,
Тернівська,
Самарська,
Першотравнева, Ювілейна) [18]. Їхня газоносність не перевищує 5 м3/т, газозбагаченість – 3–6 м3/т, що не дає змоги відносити ці
площі до перспективних для видобутку метану [19]. Група шахт, розташованих північніше
Богданівського скиду, характеризується різким збільшенням газоносності вугленосної
товщі нижнього карбону, яка в межах полів
шахт Героїв Космосу і Західно-Донбаська на
глибині 173–250 м сягає 9,3–12,2 м3/т [18].
Газоносність на глибині 400–500 м на цих
шахтах становить у середньому відповідно
10 і 11,2 м3/т с.б.м., абсолютна метанозбагаченість – 34,0 і 54,1 м3/хв. [20].
Розподіл природних газів в вугленосній товщі вкрай нерівномірний. Поряд із
дегазованими масивами можна сподіватися
на локальні накопичення метану в промислових кількостях в пастках тектонічного,
структурно-тектонічного та літологічного
типів. Зокрема, в зоні впливу великоамплітудного Богданівського скиду в південній частині полів шахт Героїв Космосу та ЗахідноДонбаська можуть бути виявлені локальні
аномалії у вугільних пластах із підвищеною
порушеністю їхньої структури за наявності
породних екранів.
Розрахунки генерації метану. Нижче наведений розрахунок генерації метану вугільною
органікою в межах ППВР за прийнятою раніше
методикою [21]. Ця методика запропонована
для кларенового вугілля. Але її використання
виправдано і для вугілля ППВР, тому що основні газогенеруючі мікрокомпоненти (вітриніт і
ліптиніт) у сумі становлять близько 80%.

Пісковик

33
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Алевроаргіліт
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генерованого газу, для цього району це становить 2310 ∙ 23,6 / 100 = 545,2 млрд м3.
За даними М.В. Жикаляка [20], у вугленосних відкладах нижнього карбону прогнозні
ресурси ВВГ становлять 62,0 млрд м3, але, на
його думку, вони можуть бути на порядок вищими. Це підтверджується проведеними детальними дослідженнями окремих шахтних
полів та ділянок.
Висновки. Головним фактором формування газоносності вугленосних товщ дослідженого району є структурно-тектонічні умови.

Залежно від конкретних гірничо-геологічних
умов району на газоносність впливають такі
фактори, як глибина залягання пластів вугілля, літологічний склад породи безпосередньої
покрівлі, петрографічний склад вугілля, в якому вітриніт і ліптиніт відзначаються максимальним потенціалом утворення вуглеводнів.
За проведеними розрахунками, вугільною органікою згенеровано 2,3 трлн м3 метану. За балансом розподілу запасів газу у
вугленосній товщі залишилося й утворило
поклади близько 0,5 трлн м3 метану.
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Обмеження припливу води
у свердловину в умовах
поглинання технологічної рідини
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UA

Розглянуто метод проведення ремонтно-ізоляційних робіт (РІР) у свердловині з
попереднім блокуванням поглинання рідини. Доведено високу технологічну ефективність запропонованого технологічного процесу, реалізація якого за відсутності
циркуляції в умовах конкретної газової свердловини дала змогу ізолювати приплив
пластової води та поновити стабільну її роботу.
Ключові слова: свердловина, технологічна рідина, поглинання, ремонтно-ізоляційні роботи, пластова вода.

RU

Рассмотрен метод проведения ремонтно-изоляционных работ (РИР) в скважине с
предварительным блокированием поглощения жидкости. Доказана высокая технологическая эффективность предложенного технологического процесса, реализация
которого при отсутствии циркуляции в условиях конкретной газовой скважины позволила изолировать приток пластовой воды и восстановить стабильную ее работу.
Ключевые слова: скважина, технологическая жидкость, поглощение, ремонтноизоляционные работы, пластовая вода.

EN

The method of the well's repair and isolation treatment with previous liquid resorption
blocking is considered in the article. The proven result is high technologic effectiveness
of the proposed technological process. The realization of the mentioned process at conditions of absence of circulation in the gas well allowed isolating layer water flow and renewing well's stable operation.
Key words: well, process liquid, resorption, repair and isolation treatment, layer water.

Видалення накопичених осадів зі стовбура
свердловини з використанням фрезерного обладнання потребує наявності циркуляції рідини, яка
полягає у закачуванні технологічної рідини через
насосно-компресорні труби (НКТ) з подальшим
винесенням видалених відкладень через затрубний простір у викидну лінію.
На низці свердловин відсутня циркуляція
технологічної рідини під час промивання, що
призводить до неефективності технологічних
промивок. В основному ці проблеми виникають
на свердловинах із низьким пластовим тиском і
високою приймальністю пластів. Такі свердловини називають «свердловинами з наявним поглинанням».
Під час закачування через НКТ у такі свердловини промивальної рідини в затрубному просторі
утворюється стовп рідини, тиск якого перевищує
пластовий, як наслідок, пласт починає приймати
рідину, і циркуляції через підземне обладнання не
відбувається.
Для відновлення циркуляції у таких свердловинах необхідно тимчасово перекрити шляхи поглинання пластом рідини з порожнини

свердловини. Нами запропоновано метод проведення ремонтно-ізоляційних робіт (РІР) у свердловині з попереднім блокуванням поглинання рідини. Надалі розглянемо на прикладі фактичних
матеріалів реалізацію цього методу.
Газова свердловина (технічний стан приведено на рис. 1), проперфорована в інтервалі 3043–
3060 м продуктивного горизонту С–4в, поступила
в капітальний ремонт з метою проведення робіт із
ревізії насосно-компресорних труб (НКТ) і фонтанної арматури (ФА) та проведення геофізичних
досліджень свердловини (ГДС), за результатами
яких у ній мали визначити потребу в проведенні
ізоляції припливу води.
Свердловину заглушили через затрубний
простір у такій послідовності: закачали 1,5 м3 технічної води, 1 м3 блокуючої рідини та 5,3 м3 технічної води.
З ревізією і заміром підняли зі свердловини НКТ Ø73 мм з глибини 3016,44 м.
Під час підіймання НКТ Ø73 мм в інтервалі
2225,8–2048,2 м спостерігалися затяжки до
2 т. Провели ревізію та опресування НКТ на
тиск 25,5 МПа (3016,44 м). Прошаблонували
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Рис. 1.  Схема технічного стану газової свердловини
експлуатаційну колону тор
цевим фрезом
Ø110 мм до глибини 3053,78 м, де отримали
жорстку посадку інструменту в 2 т. Закачали
в свердловину 50 м3 технічної води густиною
r = 1000,0 кг/м3 – циркуляцію не отримали, що
свідчило про критичне поглинання. Підняли
НКТ Ø73 мм з глибини 3053,78 м. Під час
підіймання НКТ Ø73 мм в інтервалі 2258,6–
2057,5 м спостерігалися затяжки до 2 т. Після
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підйому НКТ Ø73 мм виявили відсутність торцевого фреза Ø110 мм. Провели ГДС з метою визначення фактичного штучного вибою.
Штучний вибій зафіксовано на глибині 3053,2 м.
Рівень рідини в свердловині під час проведення ГДС знаходився на глибині 2655 м.
Спустили НКТ Ø73 мм з перевідником і провели ловильні роботи на глибині 3053,78 м, але
торцевого фреза Ø110 мм вилучити не змогли.

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
Завезли на свердловину бурильні труби (БТ)
Ø73 мм та спустили їх із калібром МСЗ-76 і провели
ловильні роботи з промивкою на глибині 3053,78 м.
Підйом проходив із сифоном. Інструмент підняли
пустий.
Спустили БТØ 73 мм з перевідником і провели ловильні роботи з промивкою на глибині
3053,78 м. Під час з'єднання колони бурильних
труб з аварійним торцевим фрезом із навантаженням до 3 т та моментом на роторі до 6,0 МПа дій
шли до глибини 3062,71 м. Вилучили із свердловини аварійний торцевий фрез Ø110 мм.
Спустили в свердловину НКТ Ø73 мм з розтрубом Ø89 мм до глибини 3040 м.
Провели ГДС з метою визначення фактичного штучного вибою. Штучний вибій зафіксовано
на глибині 3052 м, рівень рідини в свердловині –
1065 м. Через відсутність циркуляції провели на
свердловині роботи з її відновлення. Технологічна
схема обв'язки свердловини зі спецтехнікою для
проведення ремонтно-ізоляційних робіт наведена
на рис. 2.
Допустили НКТ Ø73 мм до глибини 3043,41 м.
У бункері агрегату приготовано 4 м3 блокуючого розчину (компонентний склад: мінеральна
основа – 2000 л; кристалізатор – 1000 кг; гелеутворювач – 1000 кг; каталізатор – 20 кг) та закачано в
НКТ таким чином: 5 м3 технічної води, 4 м3 блокуючого розчину і 6 м3 продавки.
Далі підняли НКТ в кількості 30 штук з глибини 3043 м до 2768,8 м без переливу.
Перед продавлюванням закачали 1 м3 розчину стабілізатора (компонентний склад: комплексоутворювач – 100 кг). Далі в трубний простір
закачали 8 м3 води. На 9 м3 отримали циркуляцію
рідини.
Спустили бурильні труби Ø73 мм (праві)
з торцевим фрезом Ø110 мм. Проробили експлуатаційну колону з промивкою в інтервалі
3041,37–3069,50 м. Промили свердловину на глибині 3069,5 м протягом двох циклів.
Спустили НКТ Ø73 мм до глибини 3069,5 м
та закачали в'язко-пружну пачку об'ємом 3 м3 для
очищення привибійної зони. Промили свердловину протягом циклу. Провели ГДС з метою визначення фактичного штучного вибою. Штучний
вибій – 3060 м, рівень рідини – 130 м.
Демонтували противикидне обладнання
(ПВО), змонтували опресовану та проревізовану
фонтанну арматуру (ФА) типу АФТ-65´350.
Освоїли свердловину за 4 год. 30 хв., у процесі
освоєння максимальний тиск становив 10,0 МПа.
Продули свердловину з кінцевим тиском в затрубному просторі 3,4 МПа. Розпочали проведення

ГДС із метою визначення припливу флюїду в
свердловину, рівень рідини відмітили на глибині
2450 м. Повторно продули свердловину протягом 4 год. 50 хв. зі введенням у потік 2% водного
розчину ПАР. Продовжили проведення ГДС з метою визначення припливу флюїду в свердловину;
рівень рідини відмічено на глибині 2650 м. Після
освоєння трубний тиск на свердловині становив
Ртр = 1,0 МПа, а затрубний Рзтр = 3,6 МПа. Віддули
свердловину трубками на амбар протягом доби
для очищення свердловини від залишків поглинутої рідини. Після цього віддували свердловину через прувер на шайбі Ø16 мм протягом
6 діб за тисків Ртр/Рзтр = 0,6/2,8 МПа. Провели ГДС
з метою визначення характеру насичення пластів-колекторів. За даними ГДС, газоводяний контакт (ГВК) – в інтервалі 3055–3060 м. Свердловину
закрили з тисками Ртр/Рзтр =10/6 кгс/см2.
Долили в свердловину технологічну рідину
густиною 1050,0 кг/м3 в об'ємі 6,64 м3. Витримали
свердловину в спокої та стравили газову шапку.
Далі провели роботи з ізоляції водоприпливу
за такою технологією:
– у бункерах агрегатів приготували 8 м3 ізолюючого розчину (компонентний склад: полімеризатор – 100 кг; мінеральний блокатор – 400 кг;
стабілізатор – 100 кг; неіоногенна ПАР – 40 кг);
– у НКТ, які встановлено на глибині 3055 м,
закачали 8 м3 ізолюючого розчину, 3 м3 води для
часткової продавки;
– підняли НКТ до глибини 2620, 83 м;
– під'єднали агрегати і закачали почергово 1 м3
розчину стабілізатора та 30 м3 води до відновлення циркуляції;
– закрили трубний простір і за тиску 12,0 МПа
продавили у пласт 2,5 м3 технологічного розчину;
– закрили свердловину і залишили її на реагування реагентів ізолюючого розчину під тиском
12,0 МПа на 12 год.
Після 12-годинної витримки підняли НКТ
Ø73 мм. Провели їх ревізію та вибраковку.
Спустили НКТ Ø73 мм до глибини 3053 м та
промили свердловину протягом одного циклу.
Припідняли НКТ Ø73 мм і башмак встановили на глибині 3029,24 м. Демонтували ОП та змонтували ФА.
За допомогою компресорної техніки знизили
рівень рідини в свердловині до штучного вибою.
Провели геолого-промислові дослідження.
Замір рівня рідини в свердловині та пластового
тиску (рідина в трубному просторі відсутня).
Провели перфорацію експлуатаційної колони малогабаритними зарядами STRIP-54 щільністю 12 отворів на погонний метр в інтервалі
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Рис. 2.  Технологічна схема обв'язки свердловини зі спецтехнікою для проведення ремонтно-ізоляційних робіт:

1 – пересувна парогенераторна установка (ППУ); 2 – автоцистерна; 3 – насосний агрегат; 4 – гирлове обладнання свердловини; 5 – установка підйомна
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Таблиця.

Діаметр
№ п/п шайби,
мм

Коефіцієнт
шайби

Ртр,
МПа

Рзтр,
МПа

Температура
гирла
свердловини,
°С

Час
стабілізації,
хв.

Час
Дебіт газу,
роботи,
тис м3/
доб.
хв.

1.

7,0

9,421

2,33

3,56

7,0

80

20

17,0

2.

9,0

15,273

2,14

3,50

8,0

40

20

25,1

3.

11,0

23,711

2,27

3,38

9,0

140

20

41,1

4.

7,0

9,421

2,95

3,52

7,0

40

20

21,6

3044–3047 м. Спостерігався перелив флюїду на
усті свердловини (Ртр=2,0 МПа, Рзтр=4,0 МПа).
Освоїли свердловину за допомогою компресорної техніки.
Провели ГДС з метою визначення профілю
притоку – приплив води в стовбур свердловини
відсутній.
Провели гідродинамічні дослідження на усталених режимах фільтрації. Результати наведено в
таблиці.
Свердловину передали в експлуатацію з
тисками Ртр =21 МПа, Рзтр = 32 МПа і дебітом
Q = 19 тис. м3/ добу.

Висновок. Проведені роботи показали високу технологічну ефективність проведення
ремонтно-ізоляційних робіт у свердловині з
використанням запропонованого методу попереднього блокування поглинаючого горизонту та
ізоляціїї припливу води. Застосована рецептура
та метод проведення дали змогу ізолювати приплив пластової води у свердловину та поновити
стабільну її роботу з безводним дебітом 19 тис. м3
газу на добу.
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Кислотні системи з пониженими
корозійними властивостями:
інгібітори кислотної корозії
© Рудий С.М.
канд. тех. наук
Рудий М.І.
канд. тех. наук
НДПІ ПАТ «Укрнафта»

дослідження інгібіторів кислотної корозії, таких як катапін КИ-1М, СВК,
UA Проведені
Інко-К, ОК, ІБІС, Рена-катапіл-1, коразол, АІ-250, АІ-600, Додікор 2725NF, ИКУ-118 та
Синол-ИКК за основними функціоанальними властивостями - дослідження корозійної
активності кислотних розчинів залежно від типу інгібіторів кислотної корозії та типу
металічної поверхні, поверхнева активність, проникна здатність, вплив на проникність
взірців гірських порід. Встановлено, що за рейтинговим методом найкращими інгібіторами кислотної корозії є катапін КИ-1М, ИКУ-118 та АІ-250.
Ключові слова: кислотна дія, інгібітор кислотної корозії, швидкість корозії, проникність.

УДК 622.276.64

RU

EN

Проведены исследования ингибиторов кислотной коррозии, таких как катапин КИ-1М,
СВК, Инко-К, ОК, ИБИС, Рена-катапил-1, коразол, АІ-250, АІ-600, Додикор 2725NF, ИКУ118 и Синол-ИКК по основным функциональным свойствам – исследование коррозионной активности кислотных растворов в зависимости от типа ингибитора кислотной
коррозии и типа металлической поверхности, поверхностная активность, проникающая
способность, влияние на проницаемость образцов горных пород. Установлено, что за
рейтинговым методом наилучшими ингибиторами кислотной коррозии являются катапин КИ-1М, ИКУ-118 и АІ-250.
Ключевые слова: кислотное воздействие, ингибитор кислотной коррозии, скорость
коррозии, проницаемость.
The research of acid corrosion inhibitors such as catapin KI-1M, SVK, Inko-K, OK, IBIS, Rena-catapil-1, corazol, AI-250, AI-600, Dodikor 2725NF, IKU-118 and Sinol-IKK was conducted based on main functional and analytical properties – the study of corrosive activity of acid
solutions depending on the type of acid corrosion inhibitors and the type of metallic surface,
surface activity, permeability, rock samples influence on the permeability. It was established
that according to the rating method, the best inhibitors of acid corrosion are the catapins KI1М, IKU-118 and AI-250.
Key words: acidizing, acid corrosion inhibitors, corrosion speed, permeability.

Вступ. Кислотна дія на продуктивні пласти окрім позитивних явищ (очищення порових
каналів від забруднень, збільшення продуктивності пласта та дебіту свердловини за нафтою,
газом або конденсатом) має і певні недоліки.
Одним із таких серйозних недоліків застосування кислотних розчинів є їх негативний
вплив на підземне обладнання завдяки високій
корозійній активності. Взаємодія кислотного
розчину з металом насосно-компресорних труб
та експлуатаційної колони спричиняє їх часткове розчинення та перехід іонів заліза до розчину. В пластових умовах завдяки нейтралізації
кислотного розчину відбувається утворення
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водонерозчинного осаду гідрооксиду заліза,
який здатний блокувати порові канали та частково знижувати ефективність кислотної дії.
За певних умов (значна кількість сполук заліза
в кислотному розчині, малі діаметри порових
каналів тощо) негативний вплив гідрооксиду
заліза може зростати до таких меж, що замість
збільшення дебіту свердловини отримують
його зниження. Для захисту поверхні підземного обладнання в склад кислотного розчину спеціально додають інгібітори кислотної корозії, а
для захисту порового колектору від можливого
утворення нерозчинного гідрооксиду заліза –
стабілізатори кислотного розчину, які зв'язують

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
залізо в комплексні сполуки. Зменшення товщини стінки НКТ або колони після взаємодії з
кислотою може призводити до ускладнень, таких як обрив НКТ, зминання колони, ліквідації
свердловин.
Під час кислотної дії може використовуватися досить широкий спектр хімічних реагентів. Їх огляд проведений в роботі [1]. Необхідно
відмітити, що ідеальних інгібіторів кислотної
корозії, які б забезпечували вирішення всіх
проблем під час кислотної дії, немає. Кожний
конкретний інгібітор корозії має як свої переваги, так і свої недоліки.
Формування проблеми. Захист підземного обладнання під час проведення кислотної дії
на пласт є важливим завданням, що потребує
свого наукового вирішення. Базовим варіантом
вирішення цієї проблеми є застосування інгібіторів кислотної корозії. У ПАТ «Укрнафта» як
інгібітор кислотної корозії тривалий час використовувався катапін КИ-1М, який забезпечував вирішення більшості проблем під час кислотної дії у видобувних свердловинах. Однак
через припинення його виробництва в Україні
натепер під час кислотної дії використовують
такі інгібітори, як СВК та коразол. За ефективністю вони поступаються інгібітору катапіну

КИ-1М. Така ситуація вимагає пошуку нових
інгібіторів кислотної корозії. Тому метою цієї
роботи є дослідження корозійної активності
кислотних розчинів залежно від типу нових інгібіторів кислотної корозії та типу металічної
поверхні. Крім цього, є необхідність дослідження вказаних інгібіторів корозії на інші функціональні властивості, такі як поверхнева
активність, проникна здатність, вплив на проникність взірців гірських порід тощо.
Методики робіт та матеріали, що були використані для проведення досліджень.
Швидкість корозії сталі в кислотному розчині визначали за зміною ваги взірця сталі, що
віднесена до одиниці часу та одиниці площі поверхні взірця. Як взірець сталі використовували сталь-45, яка найчастіше використовується
для виготовлення технічних засобів для підземного обладнання, та метал колтюбінгової труби. Поверхня таких взірців спеціально підготовлювалася для зменшення активних центрів,
які під час взаємодії з кислотою здатні суттєво
збільшувати розчинність заліза. Визначення
корозійної активності кислотних розчинів проводилися за температури 60 °С протягом 2 годин (середній час контактування кислотного
розчину з поверхнею НКТ під час її нагнітання

Таблиця 1. Швидкість корозії (в г/м2.год) взірців сталі-45 в 10%-му розчині НС1 за температури 60 °С
та в концентрованій соляній кислоті за температури 20 °С

Інгібітор

10%-й розчин НСL (0,5%)

30%-й розчин НСL (1%)

швидкість

ступінь
захисту

швидкість

ступінь
захисту

Без інгібітора

378

–

34,1

–

Катапін КИ-1М

3,56

99,06

0,56

98,36

Додікор 2725NF

2,92

99,23

0,45

98,68

ІБІС

9,94

97,37

1,65

95,16

ИКУ-118

1,94

99,49

0,14

99,59

АІ-250

2,64

99,3

1,3

96,19

АІ-600

2,5

99,34

6,9

79,77

Синол-ИКК

5,16

98,63

1,35

96,04

ОК

12,1

96,8

0,42

98,77

Інко-К

11,16

97,05

1,46

95,72

Коразол

54,66

85,53

5,76

83,11

СВК

23,2

93,86

0,07

99,79

Рена-катапіл-1

2,87

99,24

1,7

95,01
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з поверхні до продуктивного пласта) для 10%
розчинів соляної кислоти та за температури
20 0С протягом 3 діб для концентрованої соляної кислоти. Більш детально вказана методика
описана в СОУ 11.1-00135390-015:2013 [2].
Визначення міжфазного натягу розчинів
інгібіторів корозії на межі з вуглеводнями (нафтою, конденсатом) за температури 20 0С проводили за методом обертової краплі на приладі
ВМН-1. Більш детально вказана методика описана в СОУ 11.1-00135390-023:2005 [3].
Капілярне
просочування
гідрофобних
взірців проводили за кімнатної температури.
Проекстраговані спиртобензольною сумішшю і
висушені до постійної ваги взірці занурювали на
1–2 мм в розчин карпатолу і витримували їх у рідині протягом 50–170 годин. Кількість всмоктаної
породою рідини (Vp) визначали шляхом періодичного зважування взірців. Після завершення капілярного просочування взірці відвакуумовували,
донасичували їх розчином інгібітору, зважували
та визначали об'єм порового простору (Vп) і проникність їх по рідині насичення. Коефіцієнт насичення гідрофобних взірців (Кн) у процесі капілярного просочування визначали із залежності:
Кн = Vp / Vп [4]. Для досліджень використовувалися в основному взірці гірських порід, що відібрані із продуктивних горизонтів Анастасіївського
та Перекопівського родовищ.

Для вивчення негативного впливу інгібіторів кислотної корозії на проникність
взірців гірських порід проводилися експериментальні дослідження щодо визначення
проникності водонасичених взірців до і після
нагнітання 0,5%-го водного розчину інгібітору кислотної корозії. За зміною проникності
визначали кое
фіцієнт відновлення проникності. Більш детально вказана методика описана в СОУ 11.1-00135390-015:2013 [2].
Для інгібування кислотного розчину можуть бути використані інгібітори корозії як
вітчизняного виробництва, такі як катапін КИ1М, СВК, Інко-К, ОК, ІБІС, Рена-катапіл-1 та
коразол, так і імпортного виробництва, такі як
АІ-250, АІ-600 (фірма «Кліарвотер»), Додікор
2725NF (фірма Clariant), ИКУ-118 та СинолИКК (Російська Федерація).
Результати досліджень. Дослідження інгібуючої здатності вказаних інгібіторів кислотної корозії були проведені на сталі-45 за
температури 60 0С для 10%-го розчину соляної
кислоти. Отримані результати та їх порівняння з відомими інгібіторами корозії наведені в
таблиці 1.
На основі проведених досліджень для кислотних розчинів, що нагнітаються в пласт, можна дійти таких висновків. Загалом досліджені
інгібітори можна розділити на три групи. До

Таблиця 2. Вплив інгібіторів на швидкість корозії колтюбінгової труби залежно від складу кислотного розчину
та температури

Інгібітор корозії за
температури

Концентрація, %

Величина
корозії,
г/м2∙год

Ступінь
захисту, %

Катапін КИ-1М
60 0С

0,25

1,46

94,0

0,5

0,7

96,8

Коразол
60 0С

0,25

3,33

86,3

0,5

3,33

86,3

Додікор, 90 0С

0,4

10,2

98,6

СВК, 90 С

0,5

113

85

АІ-250, 90 0С

0,5

426

44

АІ-600, 80 0С

0,5

2,5

98

5% СН3СООН+3%НВF4

СВК, 80 0С

1,0

278,6

5% НС1+3%НВF4

СВК, 80 0С

1,0

224,8

10% НРО4 +3%НВF4

СВК, 80 0С

1,0

65,5

5% НС1+3%НВF4

кат. КИ-1М, 80 0С

1,0

53,1

10% НРО4 +3%НВF4

кат. КИ-1М, 80 0С

1,0

5,0

Агресивне середовище

Глинокислота
(10% НCl та 2% HF)

10%-й розчин
соляної кислоти
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першої групи (найслабші інгібітори солянокислотної корозії) належать коразол та СВК. Для
ефективного захисту металу їх концентрація
в кислотному розчині повинна становити 1%.
Проте і за цієї концентрації вони поступаються всім іншим інгібіторам кислотної корозії.
До другої (середньої) групи належать такі продукти, як ІБІС, Інко-К та ОК. Їх оптимальною
концентрацією в кислотному розчині є 0,4–
0,5%. До третьої групи (найбільш ефективні
інгібітори солянокислотної корозії) належать
такі продукти, як синол-ИКК, катапін КИ-1М,
Додікор 2725NF, Рена-катапіл-1, АІ-250, АІ-600
та ИКУ-118. Вони забезпечують захист металу не менше як на 98%. Оптимальним вмістом
таких інгібіторів в кислотному розчині є 0,3%.
Найбільш ефективними інгібіторами кислотної
корозії серед досліджених є АІ-600 та ИКУ-118.
Перевагою останнього є той факт, що низькі
показники корозії металу спостерігаються вже
за малої (0,1%) концентрації інгібітору в кислотному розчині.
Оскільки концентрована соляна кислота
в нафтогазовидобувні управління досить часто поступає неінгібованою, то були проведені дослідження нових інгібіторів корозії щодо
вивчення захисту сталі-45 в концентрованому
розчині соляної кислоти за температури 20 0С
(модель зберігання кислоти в металічній ємності). Отримані результати наведені в таблиці 1.
Встановлено, що ефективність досліджених
інгібіторів у висококонцентрованих розчинах НСL також залежить від марки продукту.
Найменш ефективними інгібіторами виявилися коразол та АІ-600. Під час використання
коразолу спостерігається низький інгібіторний
захист, який проте посилюється за збільшення
концентрації інгібітору. У разі використання
інгібітору АІ-600 спостерігається висалювання
продукту в кислотному розчині, що не було характерним для менш концентрованих солянокислотних розчинів. Відповідно, висалювання
АІ-600 в концентрованому кислотному розчині
приводить до зростання швидкості корозії сталі-45. Кращими за ефективністю від попередніх
реагентів є продукти Інко-К, Рена-катапіл-1,
АІ-250, синол-ИКК та ІБІС, які за концентрації
1% забезпечують приблизно однакові показники захисту. Більш ефективними інгібіторами
щодо зберігання концентрованої соляної кислоти є Додікор 2725NF та ОК. Вже за вмісту 0,4–
0,5% вони забезпечують значне зниження швидкості корозії сталі-45. Найбільш ефективним
інгібітором щодо зберігання концентрованої

Таблиця 3. Міжфазний натяг 0,5%-го водного розчину
інгібітору корозії на межі з очищеним гасом

Міжфазний
натяг, мН/м

Приріст
насичення
взірця
порівняно
з водою, %

АІ-600

4,6

13

ІБІС

2,4

23

Інко-К

0,5

10

ОК

8,2

3

СВК

19,2

15

Додікор 2725NF

4,2

28

АІ-250

2,6

14

Коразол

4,4

8

Катапін КИ-1М

2,2

18

Синол-ИКК

2,5

21

ИКУ-118

3,7

27

Рена-катапіл-1

3,1

12

Інгібітор
корозії

соляної кислоти є інгібітор ИКУ-118. Вже за малого вмісту інгібітору (0,1–0,3%) він забезпечує
значне зниження швидкості корозії сталі-45
в концентрованій соляній кислоті. Цікавим у
цьому відношенні є інгібітор СВК, який за малих концентрацій є малоефективним інгібітором корозії, але за зростання концентрації до
1% і вище суттєво збільшує інгібіторний захист
металу і переміщується на рівень високоефективних інгібіторів. Відповідно до отриманих
результатів вказані інгібітори кислотної корозії рекомендуються до використання ще на стадії зберігання соляної кислоти. Оптимальною
концентрацією інгібіторів у концентрованій
соляній кислоті має бути величина, яка під час
розбавлення забезпечує отримання раціональної концентрації інгібітору в кислотному розчині за заданої пластової температури. Завдяки
цьому відпадає необхідність у додатковому
введенні інгібітору кислотної корозії на стадії
приготування солянокислотного чи глинокислотного розчину.
Зміна складу металічної поверхні під час
досліджень корозійної активності кислотних
розчинів приводить до зміни ряду ефективності досліджених інгібіторів кислотної корозії.
Встановлено, що під час використання взірців
№5| 2018 |

| 27

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
Таблиця 4. Відновлення проникності взірців гірських порід після нагнітання 0,5%-х водних розчинів
інгібіторів корозії

Інгібітор

Проникність по
Час
рідині насичення витримки,
К1, 10-3 мкм2
год

Проникність
взірця після
закачки
розчину,
10-3 мкм2

Коефіцієнт
відновлення
проникності, %

ІНКО-К

11,8–14,57

2

7,8–9,94

66–70

СВК

6,15– 13,39

2

3,49–6,16

46–56

АІ-250

8,96–11,94

2

8,52–10,8

91–95

Додікор 2725NF

14,44–13,56

2

9,16–9,62

63–71

АІ-600

12,23–9,84

2

9,76–7,8

80

ОК

10,4–9,65

2

8,05–7,37

76–77

ІБІС

11,03–11,42

2

8,8–8,72

76–80

Коразол

15,25–12,94

2

12,1–10,7

80–83

44,47

2

29,47

66

28,91–34,86

2

9,62–13,27

33–38

Катапін КИ-1М

21,5

2

18,5

86

Рена-катапіл-1

17,5–19,2

2

12,95–16,32

74–85

Синол-ИКК
ИКУ-118

колтюбінгової труби ступінь захисту для кожного конкретного інгібітору може змінюватися
як у бік збільшення, так і в бік зниження (таблиця 2). Отримані результати свідчать про те,
що вивчення корозійної активності різних кислотних систем на основі як відомих, так і перспективних інгібіторів кислотної корозії бажано проводити на реальних взірцях металу, які
взяті з насосно-компресорних труб, що використовуються під час проведення кислотної дії.
Оскільки основу всіх інгібіторів корозії становлять катіонактивні ПАР, то такі реагенти володіють поверхневою активністю, завдяки якій
кислотний розчин здатний краще проникати в
поровий колектор. Для вивчення поверхневої
активності нових інгібіторів кислотної корозії
проводилися дослідження щодо вивчення міжфазного натягу 0,5%-го водного розчину інгібітору корозії на межі з очищеним гасом та їх
здатності до покращення проникної здатності
кислотних розчинів у гідрофобний колектор.
Отримані результати свідчать про те, що
досліджені інгібітори корозії здебільшого здатні
покращувати проникнення кислотного розчину
в поровий простір колектора завдяки зниженню міжфазного натягу на межі з вуглеводнями.
Найбільш ефективним із цього погляду є інгібітор Інко-К (табл. 3). Дещо поступаються йому
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катапін КИ-1М, ІБІС, Синол-ИКК та АІ-250.
Така поверхнева активність кислотного розчину дає змогу використовувати їх без додатку поверхнево-активної речовини. Найгіршими показниками щодо зниження міжфазного натягу
характеризуються інгібітори ОК (8,2 мН/м) та
СВК (19,2 мН/м).
Ще однією важливою властивістю будьякої поверхнево-активної речовини є її здатність покращувати проникну здатність водної
системи в гідрофобний колектор. Даних про
такі властивості інгібіторів кислотної корозії
взагалі немає. Процес капілярного просочування здійснювали підкисленим борною кислотою
водним розчином катіонактивного ПАР (інгібітор корозії) за концентрації 0,5%. Використання
борної кислоти замість соляної кислоти пов'язане з тим, що під час використання останньої
під час насичення керну відбувається реакція
кислоти з карбонатними компонентами з виділенням вуглекислого газу, який погіршує процес насичення керну водною системою.
У процесі досліджень встановлено, що найкращим інгібітором, що покращує проникнення водних систем у гідрофобний колектор, є
Додікор 2725NF (таблиця 3). У разі його використання вода покращує своє проникнення в цей
взірець на 28%. Застосування таких інгібіторів
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корозії, як ІБІС, ИКУ-118, Синол-ИКК, катапін
КИ-1М, дещо погіршує процес насичення гідрофобних колекторів водою. Найгірші показники щодо покращення проникнення води в
гідрофобний взірець притаманні для коразолу
(8%) та ОК (3%).
Для вивчення негативного впливу інгібіторів кислотної корозії на проникність взірців гірських порід проводилися дослідження щодо визначення проникності водонасичених взірців до
і після нагнітання 0,5%-го водного розчину інгібітору кислотної корозії. За зміною проникності
визначали коефіцієнт відновлення проникності. Отримані результати подані в таблиці 4.
Отримані результати свідчать про те, що на
гнітання досліджених інгібіторів корозії приводить до часткового зниження проникності
водонасичених взірців, величина якого залежить від типу використаного інгібітору корозії. Для більшості інгібіторів кислотної корозії
це зниження є незначним – близько 20–30% від
початкового значення (наприклад, для інгібітору А1-250 коефіцієнт відновлення проникності
становить 91–95%, для коразолу – 80–83%,
для А1-600 – 80%, для ІБІС – 76–80%). Це значить, що під час використання досліджених

інгібіторів корозії для отримання позитивного
результату за кислотної дії на пласт коефіцієнт зростання проникності від використання
кислотного розчину на поровий колектор повинен становити не менш як 130%. Найгірші
показники характерні для інгібітору СВК (коефіцієнт відновлення проникності становить
46–56%) та інгібітору ИКУ-118 (коефіцієнт
відновлення проникності становить 33–38%).
У разі використання цих двох інгібіторів (СВК
та ИКУ-118) коефіцієнт зростання від використання кислотного розчину на поровий колектор повинен становити не менше як 170%. Такі
низькі показники відновлення проникності
водонасичених взірців пов'язані з адсорбцією
нафторозчинних компонентів інгібіторів корозії на поверхні порових каналів взірців гірських
порід. Відповідно, використання цих інгібіторів
корозії під час проведення кислотної дії в обводнених свердловинах є малоефективним через значний негативний вплив на проникність
порового колектору. Проте вказані інгібітори
корозії є перспективними реагентами для проведення кислотної дії в нафтонасичених малообводнених свердловинах. Через свою спорідненість до нафти вказані інгібітори будуть

Корозія
за температури

Корозія
в конц. НСL

Міжфазний натяг

Насичення гідрофобних взірців

Відновлення
проникності

Сума балів

Рейтинг

Таблиця 5. Рейтинг нових інгібіторів кислотної корозії за конкретними властивостями розчинів

АІ-250

20

7

8

6

12

53

1

ИКУ-118

24

11

6

11

1

53

1

Катапін КИ-1М

14

8

11

8

11

52

3

Додікор 2725NF

16

9

5

12

3

45

4

Рена-катапіл-1

18

3

7

4

10

42

5

ІБІС

10

4

10

10

7

41

6

Синол-ИКК

12

6

9

9

4

40

7

АІ-600

22

1

3

5

8

39

8

Інко-К

6

5

12

3

5

31

9

ОК

8

10

2

1

6

27

10

СВК

4

12

1

7

2

26

11

Коразол

2

2

4

2

9

19

12

Інгібітор
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забезпечувати зростання проникності пластів
через незначний негативний вплив.
Результати експериментальних досліджень
основних властивостей інгібіторів кислотної
корозії свідчать про те, що немає ідеального
інгібітору корозії, який би забезпечував досягнення максимальних результатів під час проведення кислотної дії на продуктивний пласт. Для
визначення оптимального інгібітору кислотної
корозії використовуємо рейтинговий підхід
(найкращий інгібітор корозії отримує максимальну кількість (12) балів (для корозії за температури, оскільки він є базовим показником,
сума балів подвоюється до 24), а найгірший –
найменшу кількість (1 бал), а кількість балів за
всіма конкретними властивостями додається).
Отримані результати подані в таблиці 5.
Аналіз отриманих результатів свідчить про
те, що оптимальними щодо використання є
три інгібітори кислотної корозії – нові А1-250,
ИКУ-118 та вживаний катапін КИ-1М (перший
рейтинг). До другої групи інгібіторів належать
такі інгібітори корозії, як Додікор 2725NF, Ренакатапіл-1, ІБІС, Синол-ИКК, АІ-600. Решта інгібіторів корозії можуть бути використані тільки
за умови відсутності більш ефективних інгібіторів кислотної корозії.
Висновки. Загалом усі досліджені інгібітори
кислотної корозії можна розділити на дві великі
групи. До першої групи слід віднести такі інгібітори, як СВК, Інко-К, ІБІС, ОК, коразол, синол-ИКК.
Особливістю таких інгібіторів є можливість їх
використання за пластових температур до 90 0С.
Оптимальною концентрацією інгібіторів в кислотному розчині є 0,3–0,5%. Загальним недоліком
усіх досліджених інгібіторів є послаблення їх інгібуючої здатності з підвищенням температури
в діапазоні 70–90 0С. Дослідження показали, що

серед інгібіторів найбільший ступінь захисту в
цьому діапазоні температур у робочих 10–15%-х
солянокислотних розчинах забезпечує використання ІБІСу та синолу-ИКК.
Для пластових температур, що перевищують
0
80 С, для захисту підземного обладнання використовують такі інгібітори, як Рена-катапіл-1, катапін КИ-1, Додікор 2725NF, ИКУ-118 та АІ-600.
Для катапіну та Рена-катапілу оптимальними
умовами є температура від 40 до 100 0С за концентрації 0,5% у кислотному розчині. Також Ренакатапіл може використовуватися до температури
120 0С за підвищеної концентрації (2%). Для інгібітору ИКУ-118 оптимальними умовами є температура від 40 0С за концентрації 0,1% до 120 0С
за концентрації 0,8% у кислотному розчині. Для
Додікор 2725NF оптимальними умовами є температура від 60 0С за концентрації 0,3% до 120 0С за
концентрації 2%. Для інгібітору АІ-600 оптимальними умовами є температура від 60 0С за концентрації 0,3% до 200 0С за концентрації 1%.
Щодо здатності захищати металічну ємність під час зберігання концентрованої соляної кислоти за температури навколишнього середовища, то найкращими інгібіторами
кислотної корозії є ИКУ-118, Додікор 2725NF
та ОК за концентрацій, що перевищують 0,4%,
і СВК за концентрацій, що перевищують 1%.
Винятком із досліджених інгібіторів кислотної
корозії є АІ-600. Встановлено, що у висококонцентрованих розчинах НСL вказаний інгібітор
висалюється з розчину, що спричиняє зростання швидкості корозії сталі вже за кімнатних
температур. Тому оптимальними умовами його
використання є його введення в інгібований
іншим інгібітором корозії кислотний розчин
перед проведенням дії у високотемпературній
свердловині.
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Оцінка працездатності об'ємної
муфти з наповнювачем для ремонту
газопроводів
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Наведені результати дослідження напружено-деформованого стану об'ємної муфти
з наповнювачем КРМ-10 з композитним наповнювачем за допомогою імітаційного моделювання в пакеті програми Solid Works та експериментальних досліджень з
метою оцінки її працездатності. Показано, що муфта з композитним наповнювачем
може використовуватися для зменшення рівня напружень в околі корозійних дефектів, ефективно розвантажуючи трубопровід, підвищуючи надійність експлуатації на потенційно небезпечних ділянках.
Ключові слова: трубопровід, напружено-деформований стан, імітаційне моделювання, муфта, композитний наповнювач.
Приведены результаты исследования напряженно-деформированного состояния
объемной муфты с наполнителем КРТ-10 с композитным наполнителем с помощью
имитационного моделирования в пакете программы Solid Works и экспериментальных исследований с целью оценки ее работоспособности. Показано, что муфта с
композитным наполнителем может использоваться для уменьшения уровня напряжений в окрестности коррозионных дефектов, эффективно разгружая трубопровод,
повышая надежность эксплуатации на потенциально опасных участках.
Ключевые слова: трубопровод, напряженно-деформированное состояние, имитационное моделирование, муфта, композитный наполнитель.
The article provides the results of the stress-strain analysis of the KRM-10 repair coupling
with composite filling performed by means of simulation modeling in the Solid Works
software package and experimental studies aimed at evaluating its performance. It has
been proved that the coupling with composite filling can be used to reduce stress level
in the vicinity of corrosion defects by decreasing the level of stress in the pipeline and
enhancing the operational reliability in potentially hazardous areas.
Key words: pipeline; stress-strain analysis; simulation modeling; coupling; composite filling.

Україна має розгалужену мережу трубо
проводів для транспортування природного
газу, нафти і нафтопродуктів. Загальна довжина тільки магістральних трубопроводів перевищує 42 000 км, основною складовою частиною яких є магістральні газопроводи (близько
35 000 км). Зі збільшенням термінів їх експлуатації все актуальнішою постає проблема забезпечення ефективної та безперебійної роботи
трубопровідного транспорту. Для її вирішення
необхідно удосконалювати наявні та створювати новітні безпечні і надійні методи виконання ремонтних робіт. Важлива роль у виконанні
ремонтно-відновлювальних робіт лінійної частини магістральних трубопроводів належить
дуговим методам зварювання.

На лінійних ділянках трубопроводів найбільшу небезпеку становлять глибокі корозійні
дефекти, згруповані вздовж осі труби. Для ремонту таких дефектів зазвичай застосовують
різного роду ремонтні конструкції, такі як сталеві бандажі, муфти з композиційними наповнювачами, композитні бандажі [1].
Серед цих конструкцій найбільшого застосування набули муфти на підкладних кільцях з
композитним наповнювачем, завдяки своїм техніко-економічним показникам. Встановлення
муфти на дефектну ділянку трубопроводу
дасть змогу забезпечити його працездатність
без повної зупинки його роботи в короткий
термін із малими затратами. Оскільки ця муфта є ремонтною конструкцією для тривалої
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Рис. 1.  Модель трубопроводу з корозійним дефектом
експлуатації та повинна забезпечувати праце
здатність відремонтованої ділянки, наскільки
дозволяє ресурс труби, то це значить, що вона
повинна забезпечити часткове розвантаження
пошкодженої труби.
Оцінку ефективності цієї конструкції муфт
проводили за результатами імітаційного моделювання в пакеті програми Solid Works та експериментальних досліджень. Для імітаційного
моделювання побудовано комп'ютерну модель
ділянки трубопроводу з матеріалом труби
Сталь 20, що має діаметр 273 мм та товщину
стінки 8 мм. Ця модель була побудована з урахуванням корозійного дефекту овальної форми
глибиною 5 мм, довжиною 150 мм та шириною
100 мм (рис. 1).
Згідно з вимогами [2] товщина муфти та
підкладних кілець не може бути меншою від
товщини стінки труби, а перекриття дефекту
муфтою повинно бути не менше ніж 100 мм в
обидва боки. Відповідно, була прийнята довжина муфти 400 мм, а її товщина та товщина
підкладних кілець – 10 мм. За прийнятими розмірами побудовано модель муфти, яка була зібрана із моделлю ділянки трубопроводу.
Перед проведенням лінійного аналізу ділянки трубопроводу проводилася верифікація
кінцево-елементної моделі порівнянням головних нормальних напружень для непошкодженої частини труби з результатами, отриманими
аналітичним вирішенням відомих рівнянь [3].
,

(1)

.

(2)

де – тиск у трубопроводі, МПа; R – внутрішній
радіус труби, мм; – товщина стінки труби, мм.
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Таким чином, розбіжність величини кільцевих напружень прийнятої моделі та розрахованих аналітичним методом не перевищує
1%, що свідчить про високу точність моделювання та дає змогу у подальшому використовувати імітаційне моделювання для дослідження напружено-деформованого стану ділянки
трубопроводу.
Дослідження проводили за навантаження
вісецентричної моделі трубного зразка внутрішнім тиском величиною 7,5 МПа.
У результаті моделювання навантаження та
розв'язання механічної задачі отримано напружено-деформований стан ділянки трубопроводу з корозійним дефектом. Під час оцінювання
отриманих результатів напружено-деформованого стану найбільше значення мають кільцеві
напруження, тому було побудовано епюру розподілу кільцевих напружень (рис. 2).
Аналіз цієї епюри показав, що найбільші
напруження зосереджені в околі дефекту, величина кільцевих напружень на ділянці дефекту в
2,5 рази перевищує напруження в трубі.
Провівши розрахунки моделі трубопроводу зі встановленою муфтою в місці дефекту без
заповнення прошарку між муфтою та трубою, а
також із заповненням цього прошарку композитним наповнювачем, було отримано епюри
розподілу кільцевих напружень (рис. 3).
Результати проведеного дослідження показали, що використання муфти без заповнення є
неефективним, оскільки муфта не може забезпечити розвантаження труби в місці дефекту
(рис. 3, а). Використання ж муфти з композитним наповнювачем дає змогу забезпечити зняття напружень у місці дефекту та часткове розвантаження труби (рис. 3, б).
Для щільного заповнення міжтрубного
простору композитним наповнювачем його
проводять за тиску, що становить 0,35 Рпр
(2,5 МПа), та зниженого тиску в трубопроводі
до 0,7 Рпр (5,25 МПа).

Рис. 2.  Епюра розподілу кільцевих напружень
на ділянці трубопроводу з корозійним дефектом
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а

б
Рис. 3.  Епюри розподілу кільцевих напружень на

ділянці трубопроводу встановленою муфтою в місці
дефекту (а – без заповнення, б – з композитним наповнювачем)

Тому було проведено розрахунки моделі з
урахуванням тиску композитного наповювача
при внутрішньому тиску в трубі 7,5 МПа та побудовано епюру кільцевих напружень (рис. 4).
Середня величина кільцевих напружень на
зовнішній поверхні муфти становила 62 МПа,
що в два рази менше за величину напружень
у самій трубі, але це є цілком закономірним,
оскільки пружні властивості композитного наповнювача є на порядок нижчими за пружні
властивості матеріалу труби.
З епюри розподілу кільцевих напружень
також бачимо, що напруження на зовнішній
поверхні труби від внутрішнього тиску передаються на внутрішню оболонку муфти через
композитний наповнювач, що свідчить про
ефективність цього складу композиту.
Ефективність використання цього композиту також досліджувалась експериментально
на спеціально виготовленому дослідному стенді
(рис. 5).
Для визначення напружень та деформацій на стінках труби та муфти було застосовано метод тензометрії, оскільки він є найбільш
поширеним та найкраще задовольняє критерій
«ціна-ефективність».
Вимірювання повздовжніх та кільцевих напружень проводилось у восьми точках перерізу
муфти наклеюванням тензодавачів у повздовжньому та поперечному напрямках.

Передавання та реєстрація даних від тензодавачів здійснювалися за допомогою персонального комп'ютера та 8-канального тензометричного реєструючуго комплексу SPIDER-8
з ліцензованим програмним забезпеченням
CATMAN. Реєструючий мобільний цифровий
підсилювач SPIDER-8 фірми НВМ – це електронна вимірювальна система для електричних
вимірювань механічних величин, яка обслуговує сигнали, включаючи збудження пасивних
давачів, підсилення, оцифровування та зв'язок
із комп'ютером.
Експериментальні дослідження працездатності об'ємної муфти з композитним наповнювачем виконувалися за такою програмою:
1. Повністю підготовлену до випробувань
трубу заповнювали водою. Піднімали тиск у
трубі до 1,5 МПа і перевіряли на наявність підтікання води та роботу тензометричної системи.
2. Піднімали тиск у трубі з кроком 1,5 МПа
до 0,7 Рпр = 5,25 МПа і заповнювали міжтрубний простір муфти композитом під тиском
0,35 Рпр та виконували вимірювання напружень у муфті на момент закінчення закачування композиту.
3. Залишали на 48 год. муфту для полімеризації композиту. Після чого повторно виконували вимірювання напружень у муфті після
полімеризації композиту.

Рис. 4.  Розподіл кільцевих напружень у перерізі
муфти з композитним наповнювачем

Рис. 5.  Дослідний стенд
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Рис. 6.  Зміна кільцевих напружень на зовнішній поверхні муфти
4. Піднімали тиск у трубі з кроком 1,5 МПа
до проектного тиску 7,5 МПа та виконували
контроль напруженого стану труби і металокомпозитної муфти на кожному кроці піднімання тиску.
5. Піднімали тиск у трубі до 1,1 Рпр = 8,25 МПа
та проводили контроль напруженого стану труби
і металокомпозитної муфти.
6. Піднімали тиск у трубі до 1,25 Рпр = 9,375 МПа
та проводили контроль напруженого стану труби і
металокомпозитної муфти.
Проведені дослідження показали, що після
повного затвердіння композиту відбувається
лінійна зміна величини кільцевих напружень

на зовнішній поверхні оболонки муфти зі зміною тиску в трубі (рис. 6).
За результатами експериментальних досліджень встановлено, що за збільшення внутрішнього тиску в трубі до 7,5 МПа кільцеві
напруження на зовнішній оболонці муфти становлять 58 МПа, що підтверджує результати
імітаційного моделювання.
Таким чином, проведені дослідження праце
здатності об'ємної муфти з композитним наповнювачем шляхом імітаційного моделювання в пакеті
програми Solid Works та експериментально показали, що її ефективність значною мірою залежить
від фізико-механічних характеристик композиту.
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UA

Показано важливість уловлювання парів вуглеводнів під час зберігання та перекачування у резервуарних парках нафтопереробних заводів з метою підвищення рівня екологічної та протипожежної безпеки. Здійснено аналіз наявних технологічних методів
скорочення викидів вуглеводнів та визначено найбільш важливі критерії щодо вибору
раціональної технології уловлювання парів вуглеводнів в умовах діючих нафтопереробних заводів. Наведено принципову технологічну схему і схему автоматизації уловлювання нафтопродуктів у нафтових резервуарних парках.
Ключові слова: викиди вуглеводнів, нафтопереробний завод, нафтопродукти, резервуарний парк, система уловлювання легких фракцій.

RU

Показана важность улавливания паров углеводородов при хранении и перекачке в резервуарных парках нефтеперерабатывающих заводов с целью повышения уровня экологической и пожарной безопасности. Осуществлен анализ существующих технологических методов сокращения выбросов углеводородов и определены наиболее важные
критерии по выбору рациональной технологии улавливания паров углеводородов в
условиях действующих нефтеперерабатывающих заводов. Приведена принципиальная
технологическая схема и схема автоматизации улавливания нефтепродуктов в нефтяных резервуарных парках.
Ключевые слова: выбросы углеводородов, нефтеперерабатывающий завод, нефтепродукты, резервуарный парк, система улавливания нефтепродуктов.

EN

The importance of capturing hydrocarbon vapors during storage and pumping at oil refineries
is shown in order to increase the level of environmental and fire safety. An analysis of existing
technological methods for reducing hydrocarbon emissions was made and the most important
criteria for choosing a rational and resource-saving technology for hydrocarbon vapors recovery system under the conditions of existing oil refineries were determined. The process flow
diagram of petroleum products capture in oil tank farms is shown.
Key words: hydrocarbon emissions, oil refinery, petroleum products, tank park, vapour recovery
system.

УДК 665.6.006.3:574.63:665.775

Постановка проблеми. Захист атмосферного повітря від забруднень є однією з найбільш
важливих проблем сучасності. Специфічними
джерелами забруднення атмосфери на нафтопереробних заводах (НПЗ) є неорганізовані
викиди, випаровування вуглеводнів під час
зберігання та транспортування нафти та нафтопродуктів, а також організовані викиди, що
утворюються під час спалювання вуглеводневих газів у технологічних печах, на факельних
установках, гази регенерації з установок каталітичного крекінгу [1]. Середні питомі викиди
шкідливих речовин до атмосфери загалом на

підприємствах галузі становлять, кг/т переробленої нафти:
сумарні загальні викиди – 5,22;
вуглеводні – 3,83;
оксиди азоту – 0,09;
діоксид сірки – 0,79;
сірководень – 0,012;
оксид вуглецю – 0,41.
Як видно із наведених даних, найбільша
частка питомих викидів припадає на вуглеводні, що розподілені по джерелах викидів таким
чином: на резервуарні парки припадає у середньому 30-35% від загальних викидів вуглеводнів
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72,46
75,47
67,67
52,59
32,00
56,34

26,8
18,38
25,01
40,25
42,03
43,11

2,50
2,50
25,00
-

по підприємству, на технологічні установки –
30-35%, на системи обігового водопостачання –
12-15%, на очисні споруди – до 20%, на естакади
наливу та зливу – 2-2,5% [2].
Слід зазначити, що до складу парів нафти
та бензину входять різні за складом вуглеводні
та сірководень (табл. 1) [3] із сильно вираженим
токсичним ефектом на живі організми. Так, наприклад, за концентрації вуглеводнів у повітрі
60-300 мг/м3 у крові відбувається зниження гемоглобіну і вмісту еритроцитів. За концентрації
вуглеводнів 300-500 мг/м3 помічається зниження нюху та збудження нервової системи, головний біль, слабкість, прискорене серцебиття [4].
Основною причиною викидів у резервуарних парках НПЗ є випаровування вуглеводнів
під час зливо-наливних операцій, у результаті
чого із нафти виділяються найбільш леткі компоненти, що є цінною сировиною для установок первинного перероблення нафти. Втрата
легких фракцій у товарних бензинах приводить
до зниження октанового числа, тиску насиченої
пари та температури початку кипіння бензину. Таким чином, збитки від втрат вуглеводнів
мають економічний та екологічний складники. Запобігти втратам у резервуарних парках
НПЗ означає забезпечити економіку держави
додатковими вуглеводневими ресурсами, що
раніше втрачалися у результаті випаровування,
продовжити термін працездатності двигунів і
технічних засобів через збереження вихідного
рівня якості продукту, а також значно знизити
вплив техногенного навантаження на навколишнє середовище [5].
Саме тому одним із найважливіших заходів, що треба здійснити найближчим часом на
низці заводів галузі, є модернізація резервуарних парків з оснащенням їх сучасними системами уловлювання парів нафтопродуктів, що
36 |

| №5 | 2018

етилбезол

С6-С10

ксилол

Сира нафта
Бензин А-80
Бензин А-95
Каталізат
Крекінг-бензин
Фр. ПК-180

С1-С5

толуол

Назва

Ароматичні
бензол

Насичені

Ненасичені
(по аміленах)

Вуглеводні

0,35
2,00
2,30
2,52
0,58
0,27

0,22
1,45
2,17
2,76
0,27
0,18

0,11
0,15
0,29
1,88
0,12
0,10

0,05
0,06
-

Сірководень

Таблиця 1. Концентрація забруднювальних речовин (% по масі) у парах різних нафтопродуктів

0,06
-

забезпечують залишковий вміст вуглеводнів
у викидах відповідно до вимог міжнародних
норм.
Аналіз технологічних методів скорочення
викидів вуглеводнів. Під час вирішення проблеми скорочення викидів вуглеводнів від випаровування перед проектними інститутами та
виробничими підприємствами постає питання
вибору відповідних раціональних технологічних методів, що враховують специфіку підприємства. Як показує практика, проектні інститути не обтяжують себе довгими роздумами з
цього приводу і, як правило, передбачають застосування понтонів або плаваючих покрівель,
що дають змогу скоротити втрати нафтопродуктів від випаровування на 80-90%.
Проте це не завжди виправдано. Так, наприклад, викиди від випаровування можуть
збільшуватися у 2-3 рази під час монтування
понтона на наявний резервуар через три роки
його експлуатації. Сучасні технології утилізації парів вуглеводнів мусять забезпечити мінімальне споживання зовнішніх ресурсів, відсутність або мінімальну кількість забруднених
вторинних відходів, високу надійність та повну
автоматизованість роботи з мінімальним втручанням оператора. З огляду на те, що технологічний процес перероблення нафти на НПЗ
здійснюється в безперервному режимі, значна
частина резервуарних парків знаходиться в постійній роботі та не може бути зупинена на тривалий проміжок часу для виконання робіт щодо
їхньої модернізації. Тому одним із критеріїв, що
висуваються до технології утилізації парів вуглеводнів в умовах діючого підприємства, є мінімальна кількість монтажних і вогневих робіт
та можливість збереження нормативних протипожежних відстаней між новим технологічним
обладнанням та наявними резервуарами.
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Рис. 1.  Внесок різних типів джерел НПЗ у викиди
вуглеводнів
Традиційні засоби скорочення викидів
вуглеводнів здебільшого є недостатньо ефективними та не забезпечують залишковий
вміст вуглеводнів на рівні вимог законодавчих
актів (директив ради Європи) з питань боротьби із забрудненням атмосферного повітря
та запобігання втратам моторних палив від
випаровування [6]. Найбільш повно вирішити проблему скорочення викидів вуглеводнів
можна за допомогою систем уловлювання легких фракцій (СУЛФ), що забезпечують максимальний викид вуглеводнів в атмосферу не
вище за 10-35 г/нм3 [7].
Мета роботи – оцінювання ефективності
використання сучасної СУЛФ для модернізації
резервуарних парків в умовах діючих НПЗ. Для
досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
– обстежити резервуарні парки діючого
НПЗ та оцінити стан діючих технічних засобів
зменшення викидів вуглеводнів від випаровування;
– визначити фактичний обсяг викидів вуглеводнів від резервуарних парків;
– дослідити фізико-хімічні властивості нафти та нафтопродуктів, що впливають на рівень
викидів вуглеводнів у резервуарних парках;
– вибрати СУЛФ, що відповідає усім необхідним критеріям для модернізації наявних резервуарних парків НПЗ, та розрахувати ефективність їхньої роботи.
Викладення матеріалу досліджень. До
слід
ження проводилися на НПЗ паливно-нафтохімічного профілю, що переробляє суміш
малосірчистих нафт в обсязі 7,5 млн т/рік.
Асортимент нафтохімічної продукції, що випускається підприємством, містить у собі такі
продукти: неетильовані автомобільні бензини
марок А-95, А-92, А-80, авіаційний і технічний

гас, зріджений газ, гідроочищене дизельне паливо, нафтовий кокс, бітум, базові, дизельні та
універсальні оливи різних марок, поліпропілен
і продукцію з нього. Залежно від призначення
резервуарні парки НПЗ ділять на сировинні, товарні, проміжні та парки змішування, до складу
яких входять 158 резервуарів, у тому числі нафтових – 22 шт., бензинових – 28 шт. Відповідно
до вимог чинних нормативних документів на
НПЗ використовуються резервуари об'ємом
300-10000 м3, більшість яких оснащена засобами скорочення викидів вуглеводнів (понтонами). Попри це, внесок резервуарних парків
у загальні викиди вуглеводнів до атмосфери є
доволі значним та становить, за даними інвентаризації, 24% (рис. 1) або понад 5,6 тис. т.
При цьому 3,515 тис. т на рік, або 62% усіх
викидів, припадає на випаровування бензину,
1,643 тис. т на рік, або 29%, – на випаровування
нафти, а на випаровування усіх інших нафтопродуктів припадає усього 9%, або менше 480 т
на рік (рис. 2).
На величину викидів вуглеводнів у резервуарах значним чином впливають фізико-хімічні властивості нафти та нафтопродуктів, тому
коротко розглянемо умови їхнього зберігання
на НПЗ.
Попередньо стабілізована на промислах
сира нафта надходить на НПЗ з незначним
вмістом розчинених вуглеводнів С5- (табл. 2),
що мають низьку температуру кипіння і є основними компонентами викидів у атмосферу.
Сировинні резервуари РВС-5000 та РВС-10000
здебільшого обладнані металевими понтонами
із затворами м'якого типу РУМ-1, РУМ-2. Газові
простори трьох резервуарів зв'язані між собою
газопорівняльною системою, що характеризується коефіцієнтом збіжності зливо-наливних
операцій на рівні 0,6-0,7.

Рис. 2.  Сумарні викиди вуглеводнів резервуарних
парків НПЗ під час зберігання нафти та нафто
продуктів
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Таблиця 2. Характеристика фізико-хімічних властивостей нафти

Характеристика

Величина

Густина, кг/м3
Температура застигання, 0С

858
+14
Середнє значення
0,1
160
0,20
7,4
5,6
20
20
0,33

min
відсутність
84
0,12
7,0
3,7
10
10

Вміст води, % мас
Вміст солей, мг/дм3
Вміст сірки, % мас
Вміст парафіну, % мас
В'язкість кінематична за 50 0С, сСт
Температура на вході в парк, 0С
Температура зберігання в резервуарах, 0С
Кількість розчинних газів до С4
Склад розчинних газів, % мас
С2
С3
і-С4
n-С4

max
0,19
230
0,32
7,6
7,1
30
34

2,7
18,7
27,6
51,0

Проміжні, товарні та парки змішування
НПЗ представлені РВС-3000 – РВС-5000, частина з яких не обладнані засобами зниження
викидів вуглеводнів через недосконалість гео
метричної форми, що призводить до заклинювання та затоплення понтонів і є причиною
понаднормових викидів. Іншою причиною
великих втрат у проміжних і товарних резервуарах є неприпустимо висока температура
компонентів бензину, що спрямовуються з
технологічних установок. Це відбувається головним чином через малу поверхню і забруднення конденсаторів-холодильників головних
фракцій ректифікаційних колон, високу температуру обігової води (37-52 0С), відсутність
систем стабілізації компонентів бензину і меншою мірою через нераціональний режим роботи ректифікаційних колон (відсутність або
мала поверхня теплообмінників проміжного

зрошення, застосування неефективних ректифікаційних тарілок і схем живлення колони). З
цих причин на низці технологічних установок
бензин та його компоненти надходять до резервуарів з температурою 45-50 0С, тоді як за технологічним регламентом будь-якої установки
температура нафтопродуктів з високим тиском
насиченої пари на виході повинна бути не вищою за 40 0С, що вже є граничною величиною,
з огляду на те, що температури початку кипіння
продуктів коливаються у межах 37-62 0С, а 10%
бензину та його компонентів переганяються за
температури 55-95 0С (табл. 3).
Зазначені вище умови зберігання нафти та
нафтопродуктів є небезпечними для здоров'я
обслуговуючого персоналу НПЗ та з погляду
пожежної безпеки, тому питання зменшення
викидів вуглеводнів потребує першочергового вирішення. Традиційні способи скорочення

Таблиця 3. Характеристика бензинів резервуарних парків НПЗ (зима/літо)

Назва бензину
Прямогоний бензин легкий
Прямогоний бензин важкий
Бензин каталітичного крекінгу
Бензин каталітичного
риформінгу
Бензин сповільненого
коксування
Товарний бензин А-80
Товарний бензин А-95
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Фракційний склад
ПК

10%

37/49
42/52
40/40

57/58
72/80
55/56

78/80
96/96 112/112
109/110 145/146 172/174
98/98 170/170 195/195

Температура
на вході до
парку, 0С
до 45
до 45
до 42

47/48

65/69

109/113 158/161 198/202

до 50

58/62

83/95

126/136 158/172 182/191

до 50

41/43
47/51

60/60
65/73

102/102 167/168 196/192
110/115 160/160 199/196

20-50
20-50

50%

90%

КК

ПЕРЕРОБКА НАФТИ І ГАЗУ
Таблиця 4. Характеристика парів, що уловлюються та відводяться від СУЛФ

Характеристика

СУЛФ № 1

СУЛФ № 2

СУЛФ № 3

Продукт

Сира нафта

Сира нафта

Бензини

Номінальна (проектна) концентрація
вуглеводнів у парах, що спрямовуються до
СУЛФ, % об.

30

30

30

Максимальна концентрація вуглеводнів у парах,
що надходять на установку, % об.

40

40

40

0,44/0,021
525/25,4
194/9,3
2,56/0,003
1,61/0,002
0,80/0,001
-

0,44/0,021
525/25,4
194/9,3
2,56/0,003
1,61/0,002
0,80/0,001
-

537/26,3
158/7,7
18,6/0,9
15,9/0,018
13,1/0,013
1,5/0,002
0,4/0,0004

Компонентний склад пароповітряних потоків,
що спрямовуються до СУЛФ / виводяться після
очищення, г/м3
Сірководень
Вуглеводні С1-С5
Вуглеводні С6-С10
Вуглеводні ненасичені
Бензол
Толуол
Ксилол
Етилбензол
викидів навіть на нових резервуарах не забезпечують залишковий вміст вуглеводнів на рівні вимог законодавчих актів (директив ради
Європи) з питань боротьби із забрудненням
атмосферного повітря та запобігання втратам
моторних палив від випаровування.
Передовий спосіб зменшення викидів нафтопродуктів від випаровування полягає у
створенні газопорівняльних систем, що з'єднують газові простори резервуарів з обладнанням СУЛФ. Однією з особливостей та переваг
СУЛФ є те, що їхня конструкція передбачає
безперервну роботу в автоматичному режимі і
не потребує присутності обслуговуючого персоналу. Крім того, СУЛФ обладнані пристроєм
самозахисту від випадкових відключень, здатні
функціонувати тривалий час у режимі частих
включень, працездатні в умовах високоагресивних середовищ, залпових скидів і «кипіння» нафтопродуктів [6].
Для резервуарних парків НПЗ з великою
та середньою оборотністю нафтопродуктів
надано перевагу застосуванню адсорбційно-абсорбційній технології, що дає змогу під
час вирішення екологічних завдань забезпечувати вміст залишкових вуглеводнів на рівні
вимог Європейських екологічних директив.
Максимальний викид вуглеводнів в атмосферу при цьому не перевищує 35 г/нм3 протягом
будь-якої години роботи СУЛФ та може досягати мінімального рівня 150 ppm на виході очищеного повітря із системи у разі надходження

на сорбцію жирних вуглеводневих газів С6+.
Слід зазначити, що ця технологія надзвичайно
ефективна як з погляду уловлювання та рекуперації парів вуглеводневих палив (табл. 4), так і
з погляду енергоспоживання. Для функціонування установки за проектною продуктивністю
енергоспоживання буде становити 0,2 кВт×год
на відновлений літр бензину. Конструктивно
установка спроектована таким чином, що всі
складники розраховано на тиск 10 бар.
Розглянемо принципову технологічну схему модернізації систем уловлювання парів вуглеводнів у резервуарних парках НПЗ на прикладі сировинного парку (рис. 3).
Газові простори резервуарів з'єднуються
загальною газопорівняльною лінією, що дає
можливість абгазам резервуарних парків циркулювати всередині газопорівняльної системи
та газових просторів резервуарів. Надлишок
парів, що утворюється під час «кипіння» нафтопродукту або за перевищення об'єму закачування нафтопродуктів над об'ємом їхнього відкачування, спрямовується на СУЛФ
для уловлювання вуглеводнів. Адсорбційноабсорбційна СУЛФ складається з двох вуглецевих фільтрів, один з яких знаходиться у режимі адсорбції, інший – піддається вакуумній
регенерації. Активований вуглець має надзвичайно велику площу поверхні відносно об'єму.
Тому вуглеводні адсорбуються дуже тонким
шаром на поверхні вуглецю. Вуглець може
поглинути тільки певну частину вуглеводнів
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до моменту насичення. Під час подальшого
застосування адсорбента пари будуть просто
проходити через нього. Отже, активований
вуглець повинен бути регенерований для відновлення своєї продуктивності та подальшого використання протягом наступного циклу.
Регенерацію адсорбера проводять за допомогою вакуумного насоса. Регенеровані пари вуглеводнів надходять до абсорбційної колони, де
вони змішуються з потоком рідкого абсорбента (нафта). З нижньої частини абсорбційної
колони абсорбент із регенерованими вуглеводнями відкачують до нафтового трубопроводу. Для роботи СУЛФ за відсутності закачування та відкачування передбачається подача
свіжого абсорбента із резервуарів і повернення насиченого абсорбента назад до нафтових
резервуарів.
З верхньої частини колони залишки парів
вуглеводнів знову спрямовуються на вхід установки. За допомогою автоматично керованих
вакуумних клапанів відбувається переключення режимів роботи абсорберів з інтервалом
часу близько 15 хв.
Проходження пароповітряної суміші через газопорівняльну лінію, вогнеперепинювачі, шар адсорбенту забезпечується пружністю

парів та повітродуйкою, що встановлюється на
виході газового тракту СУЛФ.
Очищене повітря спрямовується до атмо
сфери через свічку СУЛФ, а уловлені вуглеводні повертаються до технологічного процесу.
Для дренажу конденсату вуглеводневих газів,
що утворюються у газопорівняльних лініях, на
СУЛФ передбачено дренажну місткість.
Під час експлуатації СУЛФ вугільний сорбент є основним фактором ризику, пов'язаним
із можливістю різкого підвищення температури
у адсорберах через порушення технологічного
процесу. Мінімізація ризику забезпечується
завдяки використанню мінерального активованого вугілля та фільтрів-адсорберів для видалення сірчистих сполук із пароповітряної суміші. Кожна газопорівняльна лінія, що з'єднує
резервуар із СУЛФ, обладнана вогнеперепинювачем та швидкодіючою запірною арматурою з
дистанційним закриттям від сигналу датчика
пожежної сигналізації, встановленого на відповідному резервуарі.
Обґрунтування прийнятої продуктивності
адсорбційно-абсорбційної СУЛФ з урахуванням перспективи розвитку НПЗ наведено в
табл. 5.
У результаті підключення трьох найбільш

Таблиця 5. Основні характеристики адсорбційно-абсорбційних СУЛФ

Характеристика

СУЛФ № 1

СУЛФ № 2

СУЛФ № 3

Продукт

Сира нафта

Сира нафта

Бензин

860
7 500 000
8 720 930
995

860
3 000 000
3 488 370
379

750
980 000
1 314 670
148

1000

400

150

Середня густина продукту, кг/м3
Річна оборотність парку, т/рік
			м3/рік
Годинна оборотність парку, м3/год
Прийнята продуктивність
СУЛФ по абгазах, м3/год
Об'єм і тип під'єднаних резервуарів
Пароповітряний потік на вході до
системи, м3/рік
Очищений пароповітряний потік на
свічку, м3/рік

РВС-5000 (4 шт)
РВС-3000 (6 шт)
РВС-5000 (10 шт)
РВС-10000 (6 шт)
РВС-5000 (12 шт)
1 899 000

949 000

390 000

1 367 000

683 000

281 000

Електроенергія, кВт*год

190

134

66

Вода обігова, м3/год

30

15

15

0,0265

0,0265

0,0265

80 (нафта)

40 (нафта)

25 (бензин)

12х14

8х12

6х10

Повітря осушене, тис нм3/год
Свіжий абсорбент, м3/год
Необхідна площа під СУЛФ, м2
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Таблиця 7. Перелік забруднювальних речовин, що надходять до атмосфери

Назва забруднювальної
речовини
1
Сірководень
Вуглеводні С1-С5
Вуглеводні С6-С10
Вуглеводні ненасичені
Бензол
Ксилол
Толуол
Етилбензол
Усього:

ГДК, мг/м3

Клас
небезпеки

2
0,008
50,0
30,0
1,5
0,3
0,2
0,6
0,02

3
2
4
2
3
3
3

великих резервуарних парів НПЗ до СУЛФ викиди парів вуглеводнів у атмосферу знизяться з
2829 т/рік до 94 т/рік, або на 96,7% від початкових втрат (табл. 7).
Адсорбційно-абсорбційна СУЛФ має насамперед екологічну спрямованість та не класифікується як комерційна. З урахуванням падіння цін
на нафту та нафтопродукти термін окупності застосування адсорбційно-абсорбційних установок УЛФ може становити до 10-12 років.
Висновки. Модернізація систем уловлювання парів нафтопродуктів резервуарних парків
НПЗ із застосування адсорбційно-абсорбційної

Кількість викидів забруднювальних
речовин, т/рік
Після
До реконструкції
реконструкції
4
5
0,812
0,048
2048,266
68,761
673,085
24,442
36,901
0,372
36,029
0,142
4,529
0,022
28,635
0,112
0,797
0,003
2829,057
93,902

СУЛФ дає змогу підвищити рівень протипожежної безпеки НПЗ, покращити умови праці
та скоротити викиди парів нафтопродуктів до
атмосфери на 96,7%, з огляду на жорсткі вимоги
директиви Європейського парламенту та ради
ЄС 94/63/ЕС щодо залишкового вмісту вуглеводнів у викидах.
Адсорбційно-абсорбційні СУЛФ споживають мінімальну кількість енергоносіїв, є компактними та можуть бути розміщені у межах
наявних резервуарних парків НПЗ, не порушуючи вимоги правил протипожежної та промислової безпеки.
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