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техніка

З 8 по 11 жовтня 2019 р. у м. Трускавець проходила Шоста міжнародна науково-
практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування».
Конференція була організована Державною службою геології та надр України разом
з Державною комісією України по запасах корисних копалин.
Метою Конференції було підвищення ролі надрокористування в Україні, розвиток міжнародного співробітництва з питань користування надрами, вирішення питань
залучення інвестицій в мінерально-сировинний комплекс держави, обмін досвідом з
геологічного вивчення та використання надр; обговорення актуальних проблем гео
логічної галузі й надрокористування; проблеми нарощення мінерально-сировинної
бази України, визначення нових напрямів наукових досліджень.

ОСНОВНИМИ ТЕМАТИЧНИМИ НАПРЯМАМИ, ЯКІ ОБГОВОРЮВАЛИСЯ НА КОНФЕРЕНЦІЇ, БУЛИ:
• реформування сфери використання надр: прозорість, відкритість, доступність;
• управління ресурсами корисних копалин для сталого розвитку;
• інвестиційний потенціал мінерально-сировинної бази України;
• методика і практика геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин;
• енергетична незалежність України. нарощування енергетичного потенціалу держави;
• екологічні питання у зв’язку з розробкою родовищ корисних копалин;
• використання підземних вод, переоцінка запасів та ресурсів підземних вод;
• відновлювані джерела енергії: стан та перспективи;
• медико-геологічні проблеми.
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ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

Моделювання економічних показників
розробки родовищ сланцевого газу
© Паневник Д.О.
Паневник О.В.
д-р тех. наук
ІФНТУНГ

UA

Одним зі шляхів зменшення залежності країни від імпорту енергоносіїв є розвідка та освоєння родовищ сланцевого газу. На основі ранжування параметрів експлуатації встановлена послідовність
розподілу початкових дебітів та швидкості їх зниження для газових свердловин основних світових
родовищ сланцевих вуглеводнів. Для характеристики динаміки зміни в часі продуктивності свердловин приведені значення початкових дебітів та терміни експлуатації, які відповідають 50%-му
зменшенню цього параметра. Використовуючи світовий досвід розробки покладів сланцевого газу,
запропоновані статистичні залежності для визначення витрат на будівництво та експлуатацію
свердловин. Розроблена економіко-математична модель оцінки проектів видобування нетрадиційного газу на основі аналізу взаємозв’язків та інтегрування запропонованих статистичних залежностей техніко-економічних параметрів експлуатації свердловин, що дає змогу визначити прогнозні
показники доцільності освоєння ресурсів сланцевих вуглеводнів. У процесі оцінювання економічної доцільності розроблення родовищ сланцевого газу в Україні враховано три можливих сценарії:
високодебітний, середньодебітний та низькодебітний, засновані на динаміці зміни продуктивності
свердловин відповідно родовищ Ліард (Канада), Хайнесвілль (США) та Фулін (Китай).
Ключові слова: сланцевий газ, продуктивність свердловини, зниження дебіту, накопичений газовидобуток, економічна модель, вартість свердловини, експлуатаційні витрати, дохід від реалізації
сланцевого газу, прибуток підприємства.

RU

Одним из путей уменьшения зависимости страны от импорта энергоносителей является разведка
и освоение месторождений сланцевого газа. На основе ранжирования параметров эксплуатации
установлена последовательность распределения начальных дебитов и скорости их уменьшения для
основных мировых месторождений сланцевых углеводородов. Для характеристики динамики изменения во времени производительности скважин приведены значения начальных дебитов и сроки
эксплуатации, соответствующие 50%-му уменьшению данного параметра. Используя мировой опыт
разработки месторождений сланцевого газа, предложены статистические зависимости для определения расходов на строительство и эксплуатацию скважин. Разработана экономико-математическая
модель оценки проектов добычи нетрадиционного газа на основе анализа взаимосвязей и интегрирования предложенных статистических зависимостей технико-экономических параметров эксплуатации скважин, что позволяет определить прогнозные показатели целесообразности освоения ресурсов сланцевых углеводородов. В процессе оценки экономической целесообразности разработки
месторождений сланцевого газа в Украине учтены три возможных сценария: высокодебитный, среднедебитный и низкодебитный, основанные на динамике изменения производительности скважин
соответственно месторождений Лиард (Канада), Хайнесвилль (США) и Фулин (Китай).
Ключевые слова: сланцевый газ, производительность скважины, снижение дебита, накопленная
газодобыча, экономическая модель, стоимость скважины, эксплуатационные расходы, доход от
реализации сланцевого газа, прибыль предприятия.

EN

One of the ways to reduce the dependence of the country on imports of energy is exploration and development of shale gas deposits. On the basis of the ranking of the parameters of operation, a sequence of
distribution of initial rates and speed of their reduction for the gas wells of the main world deposits of shale
hydrocarbons is established. To characterize the dynamics of changes in the productivity of wells, the values
of initial rates and operating life, which correspond to 50% reduction of this parameter, are given. Using
the world-wide experience in the development of shale gas deposits, statistical dependencies are proposed
for determining the costs of construction and operation of wells. The economic-mathematical model of
estimation of non-traditional gas extraction projects on the basis of analysis of interconnections and integration of the proposed statistical dependencies of technical and economic parameters of well operation
is developed, which allows to determine the forecast indicators of expediency of resource development
of shale hydrocarbons. In the process of assessing the economic feasibility of developing shale gas fields
in Ukraine, three possible scenarios are considered: high-quality, intermediate and low-margin, based on
the dynamics of well productivity changes in the fields of Liard (Canada), Haynesville (USA) and Fuling
(China) respectively.
Key words: shale gas, well productivity, decrease of debit, accumulated gas production, economic model, cost of
wells, operating costs, revenue from shale gas sales, profit of the enterprise.

УДК 330.322.2:622.323
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ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
Виснаження запасів традиційних енергоресурсів та швидкі темпи зростання енергоспоживання сприяли пошуку альтернативних
джерел енергії і, зокрема, розробці родовищ
сланцевого газу та інших нетрадиційних вуглеводнів. Сланцевий газ сьогодні успішно видобувається в США, Канаді, Аргентині та Китаї [1].
Найближчою перспективою є освоєння покладів сланцевого газу в Європі, Азії та Австралії.
Поширеність запасів та технологій видобування сланцевого газу свідчить про його світове
значення.
Економіка України відзначається підвищеним енергоспоживанням, яке у 3–5 разів перевищує показники розвинених країн. Одним із
визначальних факторів, який необхідно враховувати під час обґрунтування доцільності
розробки родовищ сланцевого газу, є необхідність диверсифікації ринку енергоносіїв та
забезпечення енергетичної безпеки України.
Незважаючи на стрімкий розвиток відновлювальної енергетики (частка використання відновлювальних джерел енергії до 2035 р. збільшиться у 7,4 разу [2]), природний газ сьогодні
залишається безальтернативною сировиною
для багатьох галузей промисловості. Зважаючи
на наявні запаси природного газу в Україні, одним зі шляхів зменшення залежності країни від
імпорту енергоносіїв є розвідка та освоєння родовищ сланцевих вуглеводнів.
Моделювання процесу освоєння родовищ сланцевого газу передбачає встановлення характеру зміни продуктивності свердловини в часі, який у подальшому визначає
величину накопиченого видобутку, експлуатаційні витрати та прибуток від реалізації
продукції. Група International Resources Group
(IRG) [3] розробила три профілі для майбутнього виробництва сланцевого газу в Україні,
розраховані на період понад 20 років, які базуються на постійному усередненому рівні
продуктивності свердловини. Економічна
модель, запропонована фінансовим конгломератом Deutsche Bank [4], передбачає
ступінчасту щорічну зміну продуктивності свердловин, засновану на статистичному
аналізі, проведеному для типових американських родовищ. У роботі [5] для моделювання процесу розробки родовищ сланцевого
газу в Україні використана лінійна квазі-динамічна модель Market Alocation, відповідно
до якої весь термін експлуатації свердловини
розбивається на декілька послідовних періодів, не обов’язково рівних між собою.
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Зважаючи на циклічність процесу видобування сланцевого газу, прийнята в роботі [3]
незмінна продуктивність свердловин не може
забезпечити необхідну достовірність прогнозування показників розробки покладів нетрадиційних вуглеводнів. Ступінчаста залежність
продуктивності свердловини від часу [4, 5]
не враховує динаміки зміни газовидобутку
упродовж щорічних окремих періодів експлуатації. Зменшення дебіту свердловини за перший рік експлуатації, зокрема, може становити
76,9% [6]. Необхідно також відзначити, що характеристики типових газосланцевих родовищ
США суттєво відрізняються [7] від параметрів
покладів нетрадиційного газу в країнах Європи.
Визначальною проблемою видобування
сланцевих вуглеводнів в Україні є недостатня
достовірність наявних економіко-математичних моделей оцінки проектів видобування нетрадиційного газу внаслідок нестачі фактичного матеріалу стосовно характеристик формацій
цього виду ресурсу. Підвищення достовірності
прогнозування доцільності освоєння ресурсів сланцевих вуглеводнів можливе на основі
статистичного аналізу взаємозв’язків та інтегрування аналітичних залежностей показників
розробки основних світових покладів нетрадиційного газу і встановлення умов їх використання під час побудови перспективних моделей експлуатації нових родовищ.
Метою досліджень є удосконалення економіко-математичної моделі освоєння родовищ
сланцевого газу на основі систематизації світового досвіду розробки покладів нетрадиційних
вуглеводнів та спільного аналізу динаміки зміни взаємозв’язків основних техніко-економічних показників газовидобутку.
На основі ранжування параметрів експлуатації встановлена послідовність розподілу початкових дебітів та швидкості їх зниження для
газових свердловин основних світових родовищ сланцевих вуглеводнів. Для характеристики динаміки зміни в часі продуктивності свердловин приведені значення початкових дебітів та
терміни експлуатації, які відповідають 50%-му
зменшенню цього параметра (рис. 1).
Максимальний початковий дебіт газової свердловини має місце на родовищі Liard
(Canada), а мінімальний – на родовищі Barnett
(USA). Всі світові родовища сланцевих вуглеводнів відзначаються швидкими темпами
падіння продуктивності газових свердловин.
Виняток становлять свердловини родовища Cordova (Canada), для якого 50% значення

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

а

б

Рис. 1.  Початкові дебіти (тис. м3/діб) а та терміни експлуатації (діб) б, які відповідають 50%-му зменшенню дебіту
газових свердловин основних світових родовищ сланцевого газу
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Рис. 2.  Залежність вартості свердловини від її глибини
початкового дебіту має місце через 1255 діб після початку експлуатації. Родовище Vaca Muerta
(Argentina) характеризується максимальними
серед розглянутих темпами падіння продуктивності свердловин.
Визначимо прогнозні значення вартості
свердловини для видобування сланцевого газу
в Україні. У процесі статистичного аналізу
промислового матеріалу встановлено, що співвідношення між глибиною свердловини Lcв та
її вартістю Bcв може бути визначено лінійною
залежністю [8–10] (рис. 2)
Bcв = a+bLcв
(2)
з постійними коефіцієнтами a= -0,2075; b = 0,0025
та коефіцієнтом кореляції r2= 0,8377.
Операційні витрати на видобування – найбільш змінна величина в сланцевому газовидобутку, яка суттєво залежить від виробничої специфіки видобувної компанії. Структуру витрат
під час видобування сланцевого газу розглянемо на прикладі компанії Chesapeake Energy, яка
займає друге місце за обсягами видобування
газу в США і є найбільш репрезентативною для
оцінки економіки сланцевого газовидобутку,

оскільки цей ресурс є домінуючим для цього
підприємства [11]. Наведений на рис. 3 аналіз
характеризує сумарні витрати на видобування
сланцевого газу. На основі аналізу фінансової
звітності компанії отримано рівняння зміни
величини експлуатаційних витрат Be в часі T
Be = a+b/T,
(3)
коефіцієнти якого мають значення: a = -12932,958;
b = 26328004, а коефіцієнт кореляції становить
r2 = 0,4603.
Для перенесення отриманих результатів на
Європу та Україну використовуємо результати
досліджень компанії Boston Consulting Group
[7]. Внаслідок нестачі геологічних даних наявні
в Європі родовища вимагають більш високих
витрат на проведення науково-дослідних робіт.
Європа відзначається більшою вартістю землі.
Відсутність необхідного бурового обладнання
потребує значних інвестицій для його придбання. Додаткові витрати викликані меншою стандартизацією бурового обладнання та більшою
глибиною розміщення продуктивних горизонтів. Вартість води в Європі у 10 разів вища, ніж
у США. Більш високі витрати на інфраструктуру пов’язані з витратами на бензин, очищення
стічних вод, будівництво доріг та іншими факторами. Загалом загальні витрати на свердловину в Європі більші на 56%.
Розглянемо характер зміни в часі продуктивності свердловини, витрат на видобування,
доходів від реалізації сланцевого газу та прибутку газовидобувного підприємства (рис. 4).
У процесі моделювання кривих падіння продуктивності свердловин використовуємо рівняння Арпса [12], які поєднують початковий
дебіт свердловини з темпами його зменшення:

Рис. 3.  Структура витрат під час видобування

сланцевого газу компанією Chesapeake Energy
Corporation (USA):
– зношування та амортизація (DD&A);
– газовилучення (EP); – Податки на видобування (PT);
– загальні та адміністративні витрати (G&A);
– збір, підготовка та транспортування (GP&T);
– витрати за процентами (JE);
– сумарні операційні витрати.
Джерело: Chesapeake Energy Corporation (Annual Reports)
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q0

,
(4)
( 1+ dbt )1 /d
де q, q0 – поточний та початковий дебіт свердловини; d – константа Арпса; b – темпи зниження
дебіту; t – тривалість експлуатації свердловини.
З огляду на характер зміни продуктивності свердловини, її дебіт (рис. 4, а) зменшується
від максимального значення Qmax, яке відповідає початковому моменту експлуатації t = 0, до
мінімальної величини Qmin, яка має місце після
завершення визначеного календарного періоду
експлуатації t = tк. Площа фігури, розміщеної
нижче кривої продуктивності, характеризує
величину накопиченого видобутку газу, яка
може бути визначена інтегруванням рівняння
кривої падіння продуктивності свердловини
(рівняння (4):
q=
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а

б

в

г

Рис. 4.  Характер зміни в часі залежностей для

дебіту а; витрати на видобування газу б; доходу
від реалізації продукції свердловини в; прибутку
підприємства г
tк

V= ∫ qdt =
1
де a= .
d

0

aq 0

[

]

b 1− a
,
1− (1+ t )
a
b( a− 1)

(5)

Величина витрат, пов’язаних із видобуванням газу, прямо пропорційна накопиченому
видобутку. Залежність зміни витрат у часі (рис.
4, б) відображає конфігурацію кривих продуктивності свердловини. Максимальні витрати,
пов’язані з видобуванням газу Bmax, відповідають
початковому моменту експлуатації свердловини
t = 0, мінімальні значення Bmin мають місце в кінцевий момент інтервалу часу, що розглядається.
Величина витрат B = B0 віднесена до моменту
часу t = t2, який відповідає нульовому прибутку
газовидобувного підприємства. Цей сценарій

експлуатації свердловини приведений на залежностях, які характеризують прибуток газовидобувного підприємства (крива 2 на рис. 4, г).
Величина витрат, пов’язаних із видобуванням
газу, визначається рівнянням (3).
Величина доходу від реалізації сланцевого
газу Д (рис. 4, в) характеризується величиною
накопиченого газовидобутку V та діючою ціною на газ Ц.
Зважаючи на те, що величина доходу визначається кількістю реалізованого продукту,
характер цієї залежності відповідає формі кривих продуктивності та зменшується від максимального Дmax до мінімального Дmin значення.
Зважаючи на показаний на рис. 4, г характер
зміни кривих прибутковості газового видобутку, на залежності для визначення доходу можна
виділити точку (точка Д0), яка відповідає нульовій величині прибутку.
Відповідно до залежності величини прибутку від обсягів газовидобутку характер зміни
цього показника аналогічний характеру кривих
для дебіту, витратам та доходам підприємства.
Розглянемо три можливих сценарії зміни кривих прибутку підприємства. Сценарій 1 (рис. 4, г)
характеризує наявність прибутку підприємства упродовж повного терміну експлуатації
свердловини.
За цього сценарію прибуток підприємства
П1max змінюється від максимального (який відповідає максимальному дебіту свердловини)
до мінімального П1min значення. Сценарій 2
відповідає частковій прибутковості підприємства упродовж розглянутого інтервалу часу.
Відповідно до такого сценарію величина прибутку підприємства зменшується від величини
П2max до нуля в момент часу t2. В інтервалі часу
t2tк має місце збитковий характер експлуатації
свердловини. Після завершення прийнятого
для аналізу терміну експлуатації свердловини
(t=tк) збитки підприємства становлять П= -П2.
Сценарій 3 характеризується збитковим характером газовидобутку упродовж цілого терміну
експлуатації свердловини. Максимальна величина збитків відповідає кінцевому терміну ії
експлуатації t=tк, коли її дебіт приймає мінімальні значення.
У процесі оцінювання економічної діяльності розробки родовищ сланцевого газу враховуємо три можливих сценарії: високодебітний,
середньодебітний та низькодебітний, для яких
використовуємо криві продуктивності відповідно для родовищ Ліард (Канада), Хайнесвілль
(США) та Фулін (Китай) (рис. 1).
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Таблиця 1. Визначення економічних показників експлуатації газових свердловин для окремих сценаріїв розробки
родовищ сланцевих вуглеводнів

Найменування показників
Початковий дебіт Q0, тис. м3/доб.
Накопичений газовидобуток V,
тис. м3

Сценарій експлуатації свердловин
Високодебітний Середньодебітний Низькодебітний
532,96
214,208
50,0
15325,315

Питомі витрати Be, дол./ тис. м3

6133,88

614,27

113,194

Накопичені витрати B, млн дол.

1,7347

0,6943

0,0695

Беззбиткова ціна Ц, дол./тис. м3

161,792

165,1077

233,74

Дохід, млн дол.

2,48

1,0128

0,1436

Прибуток, тис. дол.

745,3

318,5

74,1

Результати розрахунку окремих економічних показників для одної газової свердловини першого року експлуатації наведені
в табл. 1.
З огляду на наведені в табл. 1 дані бачимо,
що за будь-яких розглянутих сценаріїв експлуатації свердловин забезпечується прибуток підприємства.
Висновки. На основі узагальнення, систематизації, статистичного аналізу та ранжування параметрів експлуатації родовищ сланцевих
вуглеводнів:
– встановлена послідовність розподілу початкових дебітів та швидкості їх зниження для
газових свердловин, що може використовуватися під час моделювання типових усереднених

техніко-економічних показників розробки нових покладів нетрадиційних вуглеводнів;
– запропоновані статистичні залежності
для визначення витрат на будівництво та експлуатацію свердловин;
– розроблена економіко-математична модель оцінки проектів видобування нетрадиційного газу на основі аналізу взаємозв’язків
та інтегрування запропонованих статистичних
залежностей техніко-економічних параметрів
експлуатації свердловин, що дає змогу визначити прогнозні показники доцільності освоєння
ресурсів сланцевих вуглеводнів.
Завданням подальших досліджень є розроблення комп’ютерної програми та автоматизація процесу визначення прогнозних показників
освоєння ресурсів сланцевого газу.
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UA

Практика проведення геологорозвідувальних робіт свідчить про системне завищення
оцінок ресурсної бази вуглеводнів нафтогазоперспективних об’єктів до їх буріння порівняно із запасами відкритих родовищ. Для оцінки достовірності прогнозу нафтогазоносності перспективних об’єктів у Східному нафтогазоносному регіоні України проаналізовано підтверджуваність локального прогнозу нафтогазоносності за результатами
проведених ГРР за останні 20 років (1998–2017 рр.). З метою зіставлення оцінок перспективних ресурсів вуглеводнів у пастках із фактичними значеннями запасів у родовищах, відкритих у цих пастках, були побудовані відповідні графіки. За результатами дослідження визначено коефіцієнт успішності пошукових робіт. Для оцінки достовірності
кількісного прогнозу нафтогазоносності було визначено два коефіцієнти: підтвердження
перспективних ресурсів та вірогідності оцінки перспективних структур.
Ключові слова: вуглеводні, геологорозвідувальні роботи, родовища, ресурси, запаси.

RU

Практика проведения геологоразведочных работ свидетельствует о системном завышении оценок ресурсной базы углеводородов нефтегазоперспективных объектов до их
бурения по сравнению с запасами открытых месторождений. Для оценки достоверности
прогноза нефтегазоносности перспективных объектов в Восточном нефтегазоносном
регионе Украины проанализирована подтверждаемость локального прогноза нефтегазоносности по результатам проведенных ГРР за последние 20 лет (1998–2017 гг.).
С целью сопоставления оценок перспективных ресурсов углеводородов в ловушках с
фактическими значениями запасов в месторождениях, открытых в этих ловушках, были
построены соответствующие графики. По результатам исследования определен коэффициент успешности поисковых работ. Для оценки достоверности количественного
прогноза нефтегазоносности были определены два коэффициента: подтверждения перспективных ресурсов и достоверности оценки перспективных структур.
Ключевые слова: углеводороды, геологоразведочные работы, месторождения, ресурсы,
запасы.

EN

The practice of exploration works testifies a system overestimation of resource base assessment for hydrocarbon prospects prior to their drilling comparing to the reserves of discovered
fields. To estimate reliability of hydrocarbon prospects prognosis in the East Ukraine petroleum province it was analyzed the validity of local prognosis of hydrocarbon potential upon
the results of exploration works for last 20 years (1998–2017). Aiming to compare estimation
of prospective resources in the traps and actual values of reserves in the discovered fields in the
same traps it was compiled the appropriate plots. Upon the results of this study it was defined
the success ratio of exploration works. To evaluate the validity of quantitative petroleum potential evaluation it was defined two ratios: one for validity of prospective resources and another
one for probability of prospects estimation.
Key words: hydrocarbons, exploration activity, commercial fields, resources, reserves.

Постановка проблеми. Основним резервом
нарощування видобутку нафти і газу є ресурсна
база вуглеводнів (ВВ) фонду підготовлених до
глибокого буріння об’єктів. Проте зазвичай не на
всіх об’єктах під час подальшого проведення гео
логорозвідувальних робіт (ГРР) відкриваються
нові родовища ВВ. Крім того, запаси на відкритих родовищах не зіставляються із попередньо
оціненими ресурсами.

Світова практика проведення ГРР свідчить
про системне завищення оцінок ресурсної бази
нафтогазоперспективних об’єктів до їх буріння порівняно із запасами відкритих родовищ.
Наприклад, за даними Роуза [1], фахівці нафтових компаній зазвичай постійно завищують оцінки перспективних ресурсів пасток на
30–80%. На рис. 1 наведено результати зіставлення оцінок перспективних ресурсів у пастках із
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Рис. 1.  Зіставлення оцінок ресурсів і фактичних

запасів підготовлених до буріння пасток на ділянках
суходолу [1]

фактичними значеннями запасів відкритих у цих
пастках родовищ. Діаграма відображає суттєве завищення первинних оцінок ресурсів підготовлених до буріння пасток порівняно із фактичними
запасами, а також суттєву невизначеність, представлену великим «розкидом» оцінок.
Не винятком у цьому аспекті є і проведення
ГРР в Україні. Відомо, що перспективні ресурси
ВВ (категорії С3, код класу 333) нафтогазоперспективних об’єктів під час подальшого проведення
пошуково-розвідувального буріння підтверджуються не в повному обсязі.
Для успішного освоєння вуглеводневих ресурсів необхідно прогнозувати передбачувану
ефективність ГРР, а саме – яку кількість родовищ і
з якими запасами очікується відкрити. Зазначений
прогноз можна виконати на основі аналізу результатів ГРР за попередній період.
Основна частина. Для оцінки достовірності прогнозу нафтогазоносності перспективних
об’єктів у Східному нафтогазоносному регіоні
України в попередні роки нами проаналізовано
підтверджуваність локального прогнозу нафтогазоносності за результатами проведених ГРР за
останні 20 років (1998–2017 рр.).
Всього в 1998–2017 рр. у Східному нафтогазоносному регіоні було відкрито 62 родовища
ВВ (рис. 2), на 6 з них (Східно-Руновщинське,
Малокринківське газові, Крутогорівське, Роз
сипнянське, Журавинське газоконденсатні, Бах
мацьке нафтове) не було виконано офіційної
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оцінки (із внесенням об’єкта до Фонду об’єктів у нафтогазоносних регіонах України) перспективних
ресурсів до буріння. Крім того, відкриті в 2009 р.
Мигринське нафтогазоконденсатне і в 2010 р.
Північно-Мигринське нафтове родовища об’єднані в єдине Мигринське нафтогазоконденсатне
родовище. Таким чином, зіставлення оцінок перспективних ресурсів та запасів відкритих родовищ ВВ виконано для 55 родовищ Східного наф
тогазоносного регіону.
Для повноти аналізу використані три варіанти оцінки запасів ВВ (за даними Державного балансу запасів корисних копалин України):
– тільки балансових запасів ВВ (накопичений
видобуток та запаси кодів класів 111+121+122);
– балансових запасів ВВ і запасів із невизначеним промисловим значенням (накопичений видобуток та запаси кодів класів 111+121+122+332);
– загальних запасів ВВ, підрахованих на родовищах.
Для зіставлення оцінок перспективних ресурсів ВВ у пастках із фактичними значеннями запасів у родовищах, відкритих у цих пастках, були
побудовані відповідні графіки.
Усі три варіанти зіставлення свідчать про суттєве розходження оцінок перспективних ресурсів
нафтогазоперспективних об’єктів і підрахованих
запасів відкритих за подальшими ГРР родовищ
ВВ – завищення ресурсів порівняно із запасами.
Відмінності в наведених варіантах стосуються
лише ступеня розходження, яке, природно, максимальне у разі порівняння перспективних ресурсів і балансових запасів (рис. 3).
Оцінка ресурсів і запасів виконується об’ємним методом, тобто на однакових методичних засадах. У зв’язку з цим можна дійти висновку, що розходження в оцінці ресурсів і запасів ВВ зумовлено
використанням різних значень окремих підрахункових параметрів. Зазвичай під час оцінки ресурсів
певні підрахункові параметри (ефективна товщина,
коефіцієнт пористості тощо) є більш «оптимістичними», ніж їхні фактичні значення за результатами
досліджень уже відкритих родовищ ВВ.
Всього за досліджуваний період пошуково-розвідувальне буріння проведено на 118 нафтогазоперспективних об’єктах, на яких відкрито
62 родовища ВВ і 56 структур виведено із негативними результатами буріння. Коефіцієнт успішності пошукових робіт, який визначається як [2]
відношення кількості відкритих родовищ до загальної кількості об’єктів, де було проведено ГРР,
дорівнює 0,53. Відносно високий коефіцієнт успішності пошукових робіт (у світовій практиці зазвичай успішність приблизно 0,3–0,35) пояснюється,
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Рис. 2.  Родовища вуглеводнів, відкриті в Східному нафтогазоносному регіоні України в 1998–2017 рр.
зокрема, зосередженням у 1998–2017 рр. пошукового буріння на ділянках із уже доведеною промисловою нафтогазоносністю, а в окремих випадках –
у сусідніх блоках чи склепіннях уже відкритих
(до 1998 р.) родовищ ВВ (Східно-Решетняківське
підняття Решетняківського НГКР, Караванівське
підняття Огульцівського ГКР, Бистре підняття
Островерхівського ГКР, Східно-Виноградівський
блок Виноградівського ГКР, Східно-Калинівське
склепіння Східно-Рогінцівського НР).
Встановлену промислову нафтогазоносність
на самостійних ділянках «старих» родовищ можна розглядати як окремі відкриття. Однак зазначимо, що під час відкриття 62 родовищ за період
1998–2017 рр. у Державному балансі запасів корисних копалин України станом на 01.01.2018 р.
обліковується 56 родовищ ВВ, оскільки вищевказані та інші родовища (об’єднання Мигринського
і Північно-Мигринського в одне родовище) як окремі не обліковуються.
Для оцінки достовірності кількісного прогнозу нафтогазоносності було визначено два коефіцієнти: підтвердження перспективних ресурсів та
вірогідності оцінки перспективних структур.
Коефіцієнт підтвердження перспективних
ресурсів – це відношення суми всіх початкових запасів (тут і далі до початкових запасів віднесено

накопичений видобуток плюс запаси кодів класів 111+121+122 плюс видобувна частина запасів
із невизначеним промисловим значенням коду
класу 332 та попередньо розвіданих запасів коду
класу 222пзб) відкритих родовищ за результатами
їх останньої оцінки до перспективних ресурсів
об’єктів (на яких згодом відкриті родовища ВВ)
за результатами їх оцінок на початок пошукового
буріння.
Коефіцієнт вірогідності оцінки перспективних структур – це відношення суми всіх початкових запасів відкритих родовищ за результатами їх
останньої оцінки до перспективних ресурсів усіх
структур, де проведено пошукове буріння (відкриті родовища та порожні структури) за результатами їх оцінок на початок пошукового буріння.
Зазначені коефіцієнти підтвердження перспективних ресурсів та вірогідності оцінки перспективних структур за своїм змістом подібні до
таких, що згадані в Стандарті Державної геологічної служби України [2].
Для більш достовірного визначення зазначених вище коефіцієнтів вибірка значень повинна
становити не менше ніж 20 об’єктів [2]. У наведеному аналізі використовуються дані по більш ніж
50 родовищах ВВ, тому отримані результати можна однозначно вважати достовірними.
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Рис. 3.  Зіставлення оцінок перспективних ресурсів об’єктів та балансових запасів відкритих на них родовищ
ВВ у Східному регіоні в 1998–2017 рр.
Для аналізу підтвердження прогнозу нафтогазоносності використані оцінки перспективних
ресурсів структур, які були виконані до введення
їх у пошуково-розвідувальне буріння, та запаси
ВВ відкритих у їхніх межах родовищ. Як зазначено вище, на деяких перспективних об’єктах,
де проводилося буріння (зокрема, на згаданих
вище шести відкритих родовищах), з різних причин не було виконано оцінку перспективних ресурсів. Ще чотири структури (Золотихинська,
Семидубська, Тарасівська, Короленківська) були
підготовлені до параметричного буріння без
кількісної оцінки перспективних ресурсів, яка
не вимагалася для цього типу нафтогазоперспективних об’єктів згідно з чинними на той час
нормами. Також дві структури (Олексинська і
Південноскворцівська, де були отримані негативні результати) з певних причин були введені
у пошуково-розвідувальне буріння без кількісної
оцінки перспективних ресурсів.
Таким чином, із 118 розбурених нафтогазоперспективних об’єктів оцінка перспективних
ресурсів виконана для 106. Сумарні перспективні ресурси цих об’єктів становлять 321,768 млн т
умовного палива (т у.п.).
Для розрахунку коефіцієнта підтвердження
перспективних ресурсів підсумовано всі початкові запаси відкритих у Східному нафтогазоносному регіоні України в 1998–2017 рр. родовищ ВВ за
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результатами їх останньої оцінки, а також усі перспективні ресурси на цих об’єктах до введення їх у
пошуково-розвідувальне буріння.
Сума всіх початкових балансових запасів
відкритих у 1998–2017 рр. родовищ ВВ становить 66,591 млн т у.п. Сумарні запаси кодів класів 222пзб та 332 становлять 23,285 млн т у.п., у
т.ч. 20,405 млрд м3 газу, 1,599 млн т нафти та
1,281 млн т конденсату. На основі аналізу зазначених родовищ ВВ встановлено, що середній коефіцієнт вилучення становить: для газу –
0,92, для нафти – 0,16 і для конденсату – 0,60. З
урахуванням визначених коефіцієнтів видобутку видобувна частина запасів кодів класів 222пзб
та 332 становить: газ – 18,773 млрд м3, наф
та – 0,256 млн т, конденсат – 0,769 млн т, загалом – 19,798 млн т у.п. Усі початкові запаси відкритих у Східному нафтогазоносному регіоні
України за 1998–2017 рр. родовищ становлять
(66,591+19,798) 86,389 млн т у.п.
Сума всіх перспективних ресурсів родовищ
ВВ, відкритих у 1998–2017 рр., яка оцінена до їх
введення в пошуково-розвідувальне буріння, становила 173,377 млн т у.п. Необхідно зазначити,
що наведена сума перспективних ресурсів 173,377
млн т у.п. не враховує шість уже згаданих відкритих родовищ, де не було виконано офіційної оцінки перспективних ресурсів до проведення пошуково-розвідувального буріння.
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Використання даних перспективних ресурсів
не по всіх відкритих родовищах (внаслідок відсутності оцінки перспективних ресурсів по шести
родовищах) частково дає похибку в реальних розрахунках коефіцієнта підтвердження перспективних ресурсів. Значною мірою можна цього уникнути, умовно врахувавши для зазначених шести
об’єктів перспективні ресурси як середні по інших
56 об’єктах, де перспективні ресурси були оцінені.
З урахуванням цього коригування загальна сума
перспективних ресурсів для родовищ, відкритих у
1998–2017 рр., становить 191,953 млн т у.п.
Підраховане відношення всіх початкових запасів до суми всіх перспективних ресурсів, тобто
коефіцієнт підтвердження перспективних ресурсів становить (86,389 : 191,953) 0,45.
Для розрахунку коефіцієнта вірогідності
оцінки перспективних структур підсумовано всі
початкові запаси відкритих у Східному нафтогазоносному регіоні України в 1998–2017 рр. родовищ
ВВ за результатами їх останньої оцінки, а також
усі перспективні ресурси на всіх об’єктах, на яких
було проведено пошуково-розвідувальне буріння
(з позитивними або негативними результатами) в
цей же період.
Як зазначено вище, всі початкові запаси
відкритих у Східному нафтогазоносному регіоні України в 1998–2017 рр. родовищ ВВ становлять 86,389 млн т у.п. Загальна сума всіх
перспективних ресурсів 106 об’єктів, які були
опошуковані в 1998–2017 рр. і для яких була наявна оцінка перспективних ресурсів, становила
321,768 млн т у.п.
Використання даних не по всіх розбурених
нафтогазоперспективних об’єктах (внаслідок
відсутності оцінки перспективних ресурсів по
12 об’єктах) частково некоректно відображає реальні розрахунки коефіцієнта вірогідності оцінки
перспективних структур. Значною мірою можна
цього уникнути, умовно врахувавши для зазначених 12 об’єктів перспективні ресурси як середні
по інших 106 об’єктах, де перспективні ресурси
були оцінені. З урахуванням цього коригування загальна сума перспективних ресурсів усіх
118 об’єктів, опошукованих у 1998–2017 рр., становить 358,195 млн т у.п.
Враховуючи значення загальних запасів родовищ ВВ, відкритих у Східному нафтогазоносному

регіоні в період 1998–2017 рр., та суму перспективних ресурсів для всіх об’єктів, опошукованих
у цей же період, коефіцієнт вірогідності оцінки
перспективних структур буде становити (86,389:
358,195) 0,24.
Обидва визначені коефіцієнти (коефіцієнт
підтвердження перспективних ресурсів та коефіцієнт вірогідності оцінки перспективних структур)
повинні застосовуватися в практиці проведення
ГРР. Коефіцієнт підтвердження перспективних
ресурсів більш доцільно застосовувати під час аналізу конкретних структур, де важливо оцінити
очікувані результати пошуково-розвідувального
буріння і, відповідно, розробити програму ГРР
та виконати геолого-економічну оцінку для цього
об’єкта. Коефіцієнт вірогідності оцінки перспективних структур доцільно застосовувати під час
планування ГРР у розрізі окремих регіонів або окремих надрокористувачів (у разі значної кількості
нафтогазоперспективних об’єктів), коли аналізуються не окремі нафтогазоперспективні об’єкти, а
їх сукупність.
Висновки. Дослідженнями встановлена суттєва розбіжність оцінки перспективних ресурсів
ВВ підготовлених до буріння нафтогазоперспективних об’єктів і запасів ВВ родовищ, відкритих
на цих об’єктах, за період 1998–2017 рр. у Східному
нафтогазоносному регіоні.
Для зазначеного регіону обґрунтовані коефіцієнти: успішності пошукових робіт (0,53), підтвердження перспективних ресурсів (0,45), вірогідності оцінки перспективних структур (0,24),
які широко використовуються для геолого-економічної оцінки під час проектування та проведення
геологорозвідувальних робіт на нафту і газ.
Вказані коефіцієнти запропоновано враховувати під час оцінки перспективних ресурсів підготовлених до буріння нафтогазоперспективних
об’єктів.
Необхідно невідкладно внести зміни до чинної методики локального прогнозу нафтогазоносності перспективних об’єктів.
Впровадження отриманих результатів та
рекомендацій дасть змогу значно підвищити достовірність геолого-економічної оцінки перспективних об’єктів та підвищити достовірність та
ефективність ГРР.
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вуглеводнів у Кросненській зоні
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UA

Складна геоморфологічна будова Кросненської зони суттєво сповільнила вивчення її
геологічної будови прямими і дистанційними геолого-геофізичними методами. Проте,
незважаючи на недостатню кількість інформації, про значні перспективи нафтогазоносності району багато дослідників наголошували ще в минулому столітті. Наведено короткий нарис з історії вивчення зони та окреслено сучасний стан і подальші перспективи
виявлення покладів вуглеводнів.
Ключові слова: вуглеводні, ресурси, поклади, Кросненська зона, Лютнянське родовище,
палеоген.

RU

Сложная геоморфологическая структура Кросненской зоны существенно замедлила
изучение ее геологического строения прямыми и дистанционными геолого-геофизическими методами. Однако, несмотря на недостаточное количество информации, о значительных перспективах нефтегазоносности района высказывались многие исследователи
еще в прошлом веке. Приведен краткий очерк истории изучения зоны и показано современное состояние, а также дальнейшие перспективы выявления залежей углеводородов.
Ключевые слова: углеводороды, ресурсы, залежы, Кросненская зона, Лютнянское месторождение, палеоген.

EN

The complicated geomorphological structure of the Krosnо zone significantly slowed the study
of its geological structure by direct and remote geological and geophysical methods. Many researchers have emphasized in the last century about significant oil and gas prospects in the
region, even with insufficient information. Proposed the short description of the history of
zone geological research, defined the current state and further prospects for the detection of
hydrocarbon deposits.
Key words: hydrocarbons, resource, deposit, Krosno zone, Lutnya field, paleogen.

УДК 550.553.98(477)

Незважаючи на доволі тривалу історію вивчення геологічної будови та нафтогазоносності
Західного НГР, станом на сьогодні в цьому районі
є ще мало досліджені ділянки, кількість яких поступово зменшується завдяки ув’язці нових даних
буріння та інформації з геофізичного вивчення території, що, у свою чергу, дає змогу більш упевнено
прогнозувати пасткові умови для покладів вуглеводнів та нарощувати ресурсну базу країни.
Однією з таких ділянок є Кросненська зона
Складчастих Карпат, вивчення якої на предмет
нафтогазоносності розпочалося у 60-х роках минулого століття з проведення рекогносцирувальних сейсмічних робіт методом відбитих хвиль.
На основі розроблених техніко-методичних умов
проведення сейсморозвідувальних робіт з 1967 р.
по 1970 р. були відпрацьовані профілі за методикою
МВХ-РНП. З 1982 по 1993 р. сейсмічними партіями
виконувалися дослідно-методичні і виробничі роботи за методикою МВХ і МСГТ [1].
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Опрацювання цих матеріалів на сучасному
електронно-обчислювальному обладнанні (ПЕОМ)
з використанням новітнього програмного забезпечення і їх переінтерпретація дали змогу більш
упевнено виконати структурні побудови по палео
цен-еоценових відкладах, які слугували основою
для більш досконалого геологічного моделювання
району досліджень.
Протягом історії геологічної вивченості цей
район фігурував під різними назвами: центральна синклінальна зона, центральна карпатська
депресія, Сілезька зона, ну й, звичайно, згодом –
Кросненська зона. Вона займає більш внутрішнє положення щодо Скибової зони і розміщається в центральній частині гірської споруди
Складчастих Карпат.
Покрив, що простежується на всій території
Українських Карпат, являє собою глибоко прогнуту депресивну структуру. На північному сході вона
насунута на Скибову зону Складчастих Карпат,
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на південному заході перекривається насувом
Дуклянської і частково Чорногорської зон.
За літо-стратиграфічними ознаками тут
виділяються крейдові та палеогенові відклади.
Крейдові відклади представлені нижнім і верхнім відділами. Нижня крейда (шипотська світа) –
перешарування пісковиків, алевролітів. Вище
розріз переходить у піщану товщу. Загальна товщина нижньої крейди становить 350 м. Верхня
крейда представлена чергуванням мергелів та
аргілітів. Загальна товщина відкладів верхньої
крейди сягає 150 м. З палеогенових відкладів у
Кросненській зоні найбільш розповсюджені породи олігоцену, які представлені потужною товщею (2500–3000 м) переважно піщано-глинистих
їх різновидів.
Кросненська зона Складчастих Карпат, як і вся
центральна частина Карпатської гірської споруди,
вивчена значно менше порівняно з іншими структурно-тектонічними одиницями регіону. Тут багато причин, і серед них – важкодоступний гірський
рельєф для проведення польових геофізичних і
особливо сейсмічних досліджень. Тим не менше
в межах цієї зони виконано на окремих ділянках і
поодиноких регіональних перетинах певний обсяг
польових сейсморозвідувальних робіт, особливо в
північно-західній (Бориня-Бітля) та південно-західній (Люта) частинах.
Незважаючи на відносно низький ступінь вивченості порівняно з Передкарпатським прогином,
район робіт характеризується високою перспективністю виявлення нових покладів вуглеводнів, про
що свідчить наявність нафтогазопроявів у природних відслоненнях. Із пробурених свердловин у межах Боринської, Гринявської та Лютнянської площ
одержали припливи газоконденсатної суміші різної
інтенсивності. За результатами випробування свердловин дві останні площі переведені в ранг родовищ.
У цьому структурно-тектонічному елементі на території Польщі також відкриті родовища: Чарна,
Ростоки, Поток, де припливи вуглеводнів отримали
з еоценових кросненських пісковиків (рис. 1).
Кросненська зона за літофаціальними і структурно-тектонічними особливостями поділяється
на дві підзони: Турківську і Бітлянську [2].
Турківська підзона простягається від кордону з Польщею до межиріччя Тиси і Прута. Для неї
властива лусконасувна структурно-тектонічна
будова. У фронтальній частині підзони виділяється досить своєрідний тектонічний елемент –
Розлуцький. У межах Турківської підзони з північного заходу на південний схід виділяються
чотири скиби (луски): Грозьовська, Лімненська,
Горчанська й Опорецька.

Бітлянська підзона є найбільш внутрішньою частиною Кросненської зони, яка простежується від кордону з Польщею до міжріччя
Тереблі і Ріки. Південною її границею є насув
Дуклянського покрову.
Кросненська зона Складчатих Карпат спочатку вивчалася сейсморозвідкою лише в північно-західній частині. За результатами цих досліджень
тут виявлено і закартовано низку структурних
форм, здебільшого це антиклінальні складки, або
окремі їх елементи. Серед них найбільш упевненими є Боринська, Хащів-Шум'яцька, Бітлянська і
низка інших.
Боринська структура представлена досить
протяжним південно-західним крилом і розбита поперечними порушеннями на окремі блоки. Склепінна частина і північно-східне крило
не закартовані, вони зрізані насувом. Розміри
Боринської складки сягають понад 10 км по простяганню і до 30 км – шириною. По більш глибоких
горизонтах структурний план Боринської складки
значно відрізняється. По ще глибших горизонтах
уже в товщі крейдяних відкладів за досить впевненими сейсмічними матеріалами тут вирисовується
антиклінальна складка – Боринська глибинна. У
параметричній свердловині Бориня-1, пробуреній до глибини 4873 м, одержано газовий викид із
кросненських пісковиків. Свердловина працювала
4 години з дебітом 500 тис. м3/добу.
Північніше Боринської структури знаходиться
Хащів-Шум’яцька лінія складок. Ці об’єкти розбиті на окремі блоки та представлені тільки протяжними південно-західними крилами з глибинами
залягання в окремих блоках від мінус 1600 м до
мінус 2500 м. На цій же ділянці по більш глибоких
горизонтах вирисовується лінія антиклінальних
складок, названих глибинними. Ця лінія структур
також карпатського простягання, насувного типу,
з досить чітко вираженими протяжними північно-західними крилами та короткими, з елементами
підвороту, північно-східними.
Південно-західніше Хащів-Шум’яцької склад
частої смуги по відкладах верховинського горизонту виділяється Ропавська антиклінальна
складка, а по відкладах головецького горизонту –
Яблонська, відділені від першої неглибокою синкліналлю. Південно-західніше від відмічених вище
структурних ліній у цій частині Кросненської зони
закартована Бітлянська антиклінальна складка.
Бітлянська структура являє собою антиклінальну складку північно-західного, близького до
меридіального простягання, як і для більшості
структур (Боринська, Шум’яцька), у цій зоні побудови виконані по відбиваючому сейсмічному
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Рис. 1.  Фрагмент тектонічної карти північно-західної частини Кросненської зони з нанесеними нафтогазо
перспективними об’єктами (за даними Кузовенка В.В. та УкрДГРІ)

горизонту Р1-2 (відклади палеоцен-еоцену).
Склепінна частина Бітлянської складки оконтурена ізогіпсою мінус 4200 м більш овальної куполовидної форми, південно-східна перикліналь
більш вузька і значно видовжена, відділена від
склепінної частини поперечним порушенням.
Північно-західна перикліналь вивчена недостатньо через відсутність сейсмічного матеріалу.
Найважливішою деталлю структурної будови Бітлянської антиклінальної складки є те, що на
відміну від усіх флішових структур у Карпатському
регіоні (Скибова, Бориславсько-Покутська, верхи
Кросненської зони), де розвинуті насувні структури виключно з північно-східною вергенцією,
вона, навпаки, представлена досить протяжним і
пологим північно-східним і коротким північно-західним крилами. Цей факт може засвідчувати про
можливу зворотну, зовсім протилежну, південно-західну вергенцію структурних форм по більш
глибоких горизонтах.
Ще далі на південний захід розташована
Лютнянська структура, яка була виділена в 1991 р.
як один із нафтогазоперспективних об’єктів у
зоні Кросно [3]. Геологічна будова площі з детальністю 1:50000 була вивчена ще в 1972 р. у
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складі комплексної геологічної зйомки [2]. На той
час зона Кросно уявлялася типовим карпатським
лускуватим покровом, у якому всі луски круто виводилися з глибини 5–10 км на поверхню і під насув Дуклянської зони. Вважалося, що через сильну
дислокованість і розкритість в алохтонних лусках
не може бути сприятливих умов для утворення покладів нафти і газу. Однак глибоким бурінням на
площах Бітля і Бориня (1973–1992 рр.) було встановлено, що крім крутих тут можуть бути також
пологі насуви, які створюють умови для формування параавтохтонних структур.
У січні 2006 р. з метою вивчення глибинної
будови Лютнянської площі була закладена параметрична свердловина Лютнянська-1 проектною
глибиною 3400 м [4]. У процесі буріння з інтервалу 1018–1058 м (олігоцен) за допомогою ВПТ
отримали промисловий приплив газу дебітом
22 тис. м3/добу. У жовтні 2006 р., ще до завершення
буріння параметричної свердловини, за окремим
проектом [5] була закладена пошукова свердловина 10-Лт. Буріння обох свердловин було закінчене
в 2007 р. У кожній з них було випробувано в експлуатаційній колоні по 12 об’єктів. Промислових
припливів не отримали. Проектні розрізи не
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підтвердилися – при досягненні вибою (3400 м)
св.1-Лт з олігоцену не вийшла.
У 2006–2010 рр. на площі Лютнянській були
виконані сейсморозвідувальні роботи МСГТ
масштабу 1:50 000 [6] в комплексі з геохімічними
дослідженнями [7]. Вивчалися умови залягання
палеогенових і крейдових відкладів з метою виявлення та пошуків нафтогазоперспективних об’єктів. У результаті робіт виявлено три яруси складок,
утворених із відкладів олігоцену. Два верхніх яруси
складок закартовано по покрівлі головецької світи.
Відкладів верхньої крейди не виявлено, і глибина
їхнього залягання важко прогнозована. У межах
поля геофізичних досліджень виділено три аномалії підвищеного вмісту метану та суми насичених
його вуглеводнів: дві в чоловій частині Дуклянської
зони й одна в зоні Кросно.
У 2012 р. на основі виконаних раніше дослід
жень фахівцями ЛКНДЦ УкрНДІгазу було складено «Доповнення до проекту пошуково-розвідувального буріння» (Голубець І.Й. та ін.), у якому
уточнено геологічну модель Лютнянської площі
та обґрунтовано доцільність буріння 3 пошукових
і 13 розвідувальних свердловин. Одна з них – незалежна пошукова св. 2-Лютнянська проектною
глибиною 2600 м (пробурена в 2013 р.) – була
успішно випробувана (2015 р.), в інтервалі глибин
2281–2254 м (головецька світа) отримано приплив
газу через діафрагму 6,0 мм дебітом 58 тис. м3/добу
та відкрито нове родовище (рис. 2).
Протягом 2016–2017 рр. пробурені св. 3- та
11-Лютнянські; св. 3 перебуває у консервації, в
св. 11 з інтервалу 2530–2509 м було одержано приплив газу дебітом 6,3 тис. м3/добу.
У 2017 р. було виконано попередню геолого-економічну оцінку запасів газу (ГЕО-2)
Лютнянського родовища Закарпатської області. У
головецькій світі олігоцену встановлено два об’єкти, по яких підраховані запаси (рис. 2).

Підраховані початкові загальні запаси газу
становили 640 млн м3; з них початкові попередньо розвідані (код класу 122+222) – 181 млн м3,
в тому числі балансові – 162 млн м3; попередньо
розвідані з невизначеним промисловим значенням
(код класу 332) – 459 млн м3.
У 2018 р. у блоці св. 11-Лютнянська пробурена та випробувана св. 16-Лютнянська. Під
час випробування газонасиченого за ГДС інтервалу 2613–2564 м (низи головецької світи) у св.
11-Лютнянській було отримано слабкий приплив
газу; у св. 16-Лютнянській добовий дебіт газу з інтервалів (2503–2495 м, 2487–2484 м, 2475–2469 м)
становив 2,5 тис. м3.
На підставі отриманих результатів у 2018 р.
було здійснено оперативний підрахунок запасів газу по нововиявленому покладу в низах головецької світи у межах північно-східного блоку родовища (блок св. 11, 16-Лютнянських).
Загалом початкові загальні запаси газу покладу
головецької світи Лютнянського родовища становили 317 млн м3, зокрема: 68 млн м3 за кодами класів 122+222 (в тому числі балансових
62 млн м3) та 249 млн м3 – за кодом класу 332.
Станом на сьогодні на родовищі пробурено шість
свердловин. Дві свердловини (1, 10-Лютнянські) ліквідовані з геологічних причин; св. 2, 3-Лютнянські
перебувають у консервації; св. 16-Лютнянська – у
випробуванні; у св. 11-Лютнянська заплановано
продовжити роботи з випробування (відновити
прохідність стовбура в І та ІІ об’єктах повторно провести її освоєння та дослідження).
Варто зазначити також про результати проведення сейсмічних робіт на території, розташованій далі на південний схід від Лютнянського
родовища (Жденієвська площа). На площі досліджень сейсмічні роботи проводилися вперше, а саме в 2019 р., відроблено 188 км. Щільність
сітки профілів становить 1,96 км/км2. У межах

Рис. 2.  Геологічні розрізи продуктивної частини по лініях І-І, ІІ-ІІ (ГЕО-2, 2017 р.)
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Рис. 3.  Структурна карта сейсмічного горизонту відбиття P3gl (покрівля головецької світи олігоцену 2 ярусу)
площі виявлено та паспортизовано: Буковецьку,
Жденієвську та Воєводівську структури (рис. 3),
площу слід вважати підготовленою до глибокого буріння. За експертною оцінкою, перспективні
ресурси в межах Жденієвської площі становлять
962 тис. т умовного палива.
У крайній південно-східній частині Кро
сненської зони, поблизу кордону з Румунією, розташоване Гринявське родовище, де в св. 1-Гринява
отриманий промисловий приплив газу дебітом
14 тис. м3/добу із теригенних олігоценових відкладів.

Аналізуючи вищенаведену інформацію стосовно геологічної будови та наявності пасткових
умов для накопичення вуглеводнів, можна впевнено стверджувати про значні перспективи виявлення нових покладів (а це глибокозанурені відклади
району досліджень) та необхідність довивчення
вже виявленого Лютнянського родовища (блоки
св. 11 і 16), а також території, розміщеної на південний схід від них (Жденієвська площа), що дасть
змогу в короткі терміни суттєво наростити ресурсну базу Західного нафтогазоносного регіону.
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Ефективність застосування тампонажних
розчинів для цементування обсадних
колон на підземних сховищах газу
© Кочкодан Я.М.
канд. техн. наук
Васько А.І.
ІФНТУНГ

UA

Наведені основні причини виникнення каналів під час цементування обсадних колон на підземних сховищах газу. Описано вплив глинистої кірки на формування контакту тампонажного
каменю зі стінкою свердловини. Наведені основні фізико-механічні властивості безусадочного
цементно-глино-солевого та розширювального тампонажного розчину і каменю. Проведений
аналіз промислового впровадження безусадочних та розширювальних тампонажних розчинів.
Показано вплив складу тампонажного розчину на якість зчеплення цементного каменю з обсадною колоною та герметичність затрубного простору.
Ключові слова: підземні сховища газу, свердловина, обсадна колона, тампонажний (цементний) розчин і камінь, цементно-глино-солевий розчин, розширювальний тампонажний розчин,
глиниста кірка, гіпсоглиноземистий цемент, якість цементування.

RU

Представлены основные причины возникновения каналов при цементировании обсадных колонн на подземных хранилищах газа. Описано влияние глинистой корки на формирование контакта тампонажного камня со стенкой скважины. Приведены основные физико-механические
свойства безусадочного цементно-глино-солевого и расширяющегося тампонажного раствора
и камня. Проведен анализ промышленного внедрения безусадочных и расширяющихся тампонажных растворов. Показано влияние состава тампонажного раствора на качество сцепления
цементного камня с обсадной колонной и герметичность затрубного пространства.
Ключевые слова: подземные хранилища газа, скважина, обсадная колонна, тампонажный
(цементный) раствор и камень, цементно-глино-солевый раствор, расширяющийся тампонажный раствор, глинистая корка, гипсоглиноземистый цемент, качество цементирования.

EN

The main reasons for the occurrence of channels in cementing casing columns in underground gas storage are presented. The main reason of port hole’s appearances at the time of cementation of production
strings. The influence of clay cake on the formation the contact of cementing slurry with a drilled formation wall is described. The analysis of the industrial introduction of non-shrinking and expanding grouting solutions has been carried out. The influence of the composition of the grouting mortar on the linkage’s quality hydrated cement with production string and tightness of the bore hole annulus are shown.
Key words: underground gas storages, case hole, production strings, cementing slurry and cement, cementclay salt solution, expanding grouting mortar, clau cake, gypsum-alumina cement, the quality of cementation.

УДК 622.245.42

Підземні сховища газу (ПСГ) зазвичай споруд
жують у виснажених газових родовищах, які, як
правило, багатопластові і перемежовуються глинистими горизонтами. Своєрідність геологічної будови та специфічне поєднання різноманітних факторів негативно впливає як на процес цементування,
так і на його результати. Висока проникність газу
вимагає надійного кріплення свердловин. Основою
герметичності свердловин є відсутність заколонних
газопроявів, які спричиняють появу міжпластових
перетоків та появу на усті міжколонних тисків протягом усього терміну експлуатації.
Умови роботи свердловин на підземних сховищах газу значно відрізняються від газовидобувних.
Під час їх експлуатації відбуваються значні сезонні
коливання тиску та температури від аномально високих (під час нагнітання газу) до аномально низьких (під час його відбору). Крім того, у розрізі наявні пласти з нормальними та аномально низькими

пластовими тисками. Циклічна зміна тиску і температури, висока потенційна енергія та проникаюча
здатність газу, а також незначні втрати тиску під час
руху висувають особливі вимоги до забезпечення надійної герметичності обсадних колон, тампонажного
каменю та його контакту зі стінкою свердловини та
обсадною колоною протягом багатьох десятків років,
оскільки термін служби ПСГ досі не визначений [1].
Кріплення свердловин на підземних сховищах
газу здійснюють за методиками та інструкціями,
діючими для буріння нафтових і газових свердловин. При цьому, як правило, не враховують специфічні особливості, які впливають на надійність та
довговічність герметизації затрубного простору
і які спричиняють його розгерметизацію, появу
міжколонних газопроявлень, міжпластових перетоків, а в окремих випадках – викидів газу під час
очікування затвердіння тампонажного розчину та
утворення грифонів.
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Надійність розмежування пластів із пластовими тисками, які дуже різняться між собою, гарантується за інших сприятливих умов лише в тому
разі, якщо у період очікування затвердіння тампонажного розчину не відбувається перетоку флюїду з
утворенням каналу, який фіксується у тужавіючому
камені. Джерелами можливого поступлення газу у
заколонний простір експлуатаційно-нагнітальних
свердловин на ПСГ є:
– продуктивні горизонти цієї площі;
– непродуктивні газові горизонти, пов’язані зі
вторинним накопиченням;
– газ, який нагнітається та відбирається з пластів через експлуатаційну колону.
Шляхи поступлення газу у заколонний простір
свердловин такі:
– негерметичність різьбових з’єднань;
– негерметичність контактів «цементний камінь – стінка свердловини» та «цементний камінь –
обсадна колона»;
– канали, які утворились у тампонажному камені у процесі його тужавіння та твердіння.
Причини виникнення каналів у затрубному
просторі можна розділити на дві групи. У першому випадку канали утворюються в цементному розчині, а в іншому – в глинистому розчині та
кірці. Найімовірнішими причинами газопроявлень вважають зниження гідростатичного тиску
у затрубному просторі під час переходу із рідкого
стану у твердий у поєднанні з високою проникністю тампонажного каменю у цей період, а також
рух газу під дією перепаду тиску в зазорі між цементним каменем і стінкою свердловини, який
відбувається завдяки наявності обезводненої або
коагуляційної кірки [2].
Флюїдопровідний камінь є найнебажанішим
елементом заколонного простору, оскільки за герметичності різьбових з’єднань експлуатаційної колони
заколонні перетоки можливі лише за його наявності,
тобто у разі існування гідродинамічного зв’язку між
джерелом прояву та місцем нагромадження флюїду.
Для підвищення якості ізоляції пластів необхідним заходом є повне видалення глинистої кірки
зі стінки свердловини. Проте відомими механічними і хімічними способами повністю видалити
глинисту кірку неможливо. Фільтраційна кірка на
контакті з тужавіючим тампонажним розчином і каменем внаслідок контракційних процесів та іонного
обміну обезводнюється та зменшується в об’ємі з
утворенням у ній тріщин, якими можуть відбуватися перетоки. Крім того, фільтраційна кірка на стінках свердловини не створює напружень на контакті
з тампонажним каменем і, як наслідок, за наявності
глинистої кірки цементне кільце працює незалежно
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від оточуючого масиву [3]. Проте фільтраційна кірка є ефективним бар’єром для відфільтровування хімічно незв’язаної води, розчиненої у тампонажному
розчині, запобігаючи формуванню у ньому шляхів
для міграції газу. Тому фільтраційну кірку бажано
ущільнювати та зміцнювати. Встановлено, що максимальна деформація глинистої кірки становить
20–25%, а за подальшого збільшення навантаження
на кірку вона практично не змінюється [4].
Крім того, під час експлуатації свердловин на
підземних сховищах газу виникають радіальні деформації обсадної труби внаслідок зміни тиску і
температури в обсадній колоні. За зменшення тиску
в обсадній колоні та її охолодження зовнішній радіус обсадної колони зменшується на деяку величину,
яку можна визначити за наведеними в літературі
формулами. Для реальних (типових) конструкцій
свердловин на ПСГ величина зменшення зовнішнього радіуса обсадної колони від перепаду тиску та
зміни температури становить майже 0,3% [1].
Тампонажні цементи, які застосовують для
кріплення свердловин на підземних сховищах газу,
мають низку вад. Їхні водні суспензії седиментаційно нестійкі, і протягом ОЗЦ можливе утворення
каналів та міжпластових перетоків. Від’ємні зміни
об’єму тампонажного розчину і каменю з одночасним зневодненням та розтріскуванням глинистої
кірки і зниженням герметичності контакту «стінка
свердловини – тампонажний камінь – обсадна колона» можуть спричиняти газопроявлення та появу
міжколонних тисків. Аналіз промислового матеріалу та науково-технічної літератури свідчить, що
заколонні прояви у період очікування затвердіння
цементу та поява міжколонних тисків у процесі експлуатації є на всіх підземних сховищах газу України,
їх кількість становить понад 30% загального фонду
свердловин [1]. Одним зі шляхів підвищення герметичності свердловин є застосування під час цементування обсадних колон безусадочних та розширювальних тампонажних матеріалів (на основі
мінеральних в’яжучих).
Як безусадочні розчини використовували цементно-глино-солеві суміші, які містять 5% глини та
2,5% хлористого натрію. Добавка хлористого натрію
скорочує терміни тужавіння, покращує реологічні
характеристики, підвищує ранню міцність та запобігає усадці тампонажного каменю. Розширення
цементно-глино-солевого каменю зумовлене набуханням глинопорошку, а також викристалізовуванням солей у поровому просторі. Експериментально
встановлено, що для запобігання усадки каменю необхідно на 1% доданої бентонітової глини добавляти
0,5% хлористого натрію. При цьому лінійне розширення каменю не перевищує 0,1%.
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Як розширювальні тампонажні розчини використовували суміш тампонажного цементу для низьких та нормальних температур з розширювальною
добавкою у співвідношенні 3:1. Як розширювальну
добавку використовують гіпсоглиноземистий цемент, в якому витримано необхідне співвідношення
алюмінатів до гіпсу. Ця добавка підвищує тампонуючу та седиментаційну стійкість розчину і спричиняє розширення розчину і каменю до 7% під час його
твердіння у воді у вільному стані, а під час твердіння
без доступу води розширення становить до 1% [5].
Фізико-механічні характеристики тампонажних розчинів наведені в таблиці.
Варто зауважити, що залежно від хімічного
складу вихідних цементів та термінів їх зберігання
перед приготуванням (ступеня попередньої гідратації) величина розширення може дещо відрізнятися.
Проте встановлено, що характер розширення змінюється, якщо тампонажний розчин тужавіє і твердіє у замкнутому об’ємі, без можливості збільшення
розміру зразка. У цьому разі у тампонажному камені
виникають внутрішні напруження (величиною до
3 МПа), які ущільнюють контактні поверхні.
Розроблені рецептури безусадочних (цемент +
5% глини + 2,5% хлористого натрію) та розширювальних (75% ПЦТ-І + 25% ГГЦ) тампонажних розчинів
були випробувані та впроваджені під час цементування свердловин на Опарському ПСГ Стрийського
ВБР. Цементно-глино-солевими розчинами зацементовано 38 колон (17 експлуатаційних і 21 проміжна),
а розширювальними – 28 колон (17 експлуатаційних
та 11 проміжних). Також розширювальними тампонажними розчинами була зацементована 21 обсадна
колона Інчукалнського ПСГ (Латвія), 19 обсадних
колон Червоно-партизанського ПСГ та 5 обсадних
колон Осиповицького ПСГ (Білорусь).

Оцінку якості цементування обсадних колон
під час застосування різних рецептур тампонажних
розчинів проводили на основі аналізу кривих АКЦ,
на яких виділяли інтервали з добрим, задовільним,
поганим зчепленням каменю з колоною, а також інтервали, де зчеплення відсутнє. Промислові статистичні дані були математично оброблені.
У разі застосування для цементування обсадних колон розширювальних тампонажних розчинів
збільшується частота появи інтервалів з добрим та
задовільним зчепленням, а також збільшується середня довжина цих інтервалів. Ефективність використання наведених тампонажних розчинів можна
оцінити за якістю цементування окремих колон на
основі аналізу кривих АКЦ. У разі використання безусадочних та розширювальних тампонажних розчинів на Опарському ПСГ збільшується коефіцієнт
якості зчеплення (відношення інтервалів з добрим
та задовільним зчепленням до довжини заміру), для
експлуатаційних колон майже в 1,5 (для безусадочних) і в 1,6 (для розширювальних) більший, ніж у
разі використання розчинів із ПЦТ-І, а для проміжних колон на 35%.
Деяке зменшення коефіцієнта якості зчеплення для 245 мм проміжної колони у разі використання розширювальних тампонажних цементів зумовлене тим, що дані АКЦ характеризують
якість зчеплення між цементним каменем та обсадною колоною. Застосування розширювальних
тампонажних цементів може спричинити його
погіршення через «ефект кільця» за одночасного
підвищення щільності контакту зі стінкою свердловини [6]. Розширення тампонажного каменю
відбувається як у радіальному напрямку, так і по
периметру. При 1% розширенні без доступу води
радіальне видовження цементного кільця (при
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Таблиця. Фізико-механічні характеристики тампонажного, цементно-глиносолевого та розширювального
розчину і каменю
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Примітка: у «шапці» таблиці – міцність, лінійне розширення та проникність зразків тампонажного каменю, які
зберігалися 18 годин у формі над водою і 30 годин без форми у воді. В основній частині таблиці – ті ж характеристики
зразків тампонажного каменю, які зберігалися 24 години у формі над водою і 24 години без форми у воді. Властивості
тампонажного розчину і каменю із ПЦТ-І наведені для порівняння.
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концентричному розташуванні колон) R1 між
стінкою свердловини (діаметр долота 0,2953 м)
і проміжною колоною (зовнішній діаметр колони
0,245 м) становитиме 0,125 .10-3 м на одну сторону.
По периметру розширення становить 9,26 .10-3 м.
У цьому разі зовнішній діаметр цементного кільця
збільшиться і становитиме 0,298 м. Тоді радіальне
переміщення цементного каменю внаслідок розширення по периметру R2 становитиме 1,5 .10-3м.
Загальне розширення цементного каменю R3 дорівнює сумі переміщень R1  R2 , тобто 0,625 .10-3 м.
Таким чином, за наявності глинистої кірки
на стінках свердловини відбувається її ущільнення у результаті розширення цементного каменю і,
як наслідок, підвищується герметичність контакту
«цементний камінь – стінка свердловини». Якщо
товщина глинистої кірки менша R3 , то виникає самонапруження каменю.
Проте при цьому відбувається деяке послаблення контакту цементного каменю з обсадною
колоною. Внаслідок радіального розширення через
збільшення периметра зовнішній радіус цементного кільця зросте і становитиме 1,225 .10-3 м, а через розширення по товщині кільце зменшиться на
0,125 .10-3 м. Загальне збільшення внутрішнього радіуса Rв цементного кільця становитиме 1,1.10-3 м
за умови, що не буде пластичного деформування
каменю під дією сил реакції гірських порід. Під час
деформування каменю, який знаходиться між двома колонами, ущільнюються контактні поверхні з
металом, оскільки товщина кірки незначна (практично відсутня) і розширення забезпечує напруженість контакту.
Наведене вище підтверджено промисловими експериментами, проведеними спільно з працівниками сектору напруженості тампонажного
каменю «ВНИИКрнефть» (Росія) на свердловині
242 Опарського ПСГ під час цементування експлуатаційної колони розширювальним тампонажним
цементом (75% ПЦТ-І + 25% ГГЦ при водо-цементному відношенні 0,55). Проведені заміри тиску за

допомогою спеціальних заколонних вимірювачів
тиску і температури «ЗИД-1» показали, що протягом 11 годин після закінчення протискування тиск
зменшився з 7,2 МПа до 0,92 МПа, а потім почав поступово збільшуватись і через 56 годин після закінчення протискування досяг 1,45 МПа. Це зумовлено
розширенням РТЦ в міжтрубному просторі.
Збільшення коефіцієнта якості зчеплення під
час використання розширювальних тампонажних
розчинів для цементування обсадних колон характерні і для інших ПСГ. Зокрема, коефіцієнт якості зчеплення більш ніж у півтора рази вищий для
Червоно-Партизанського ПСГ і більш ніж у два рази –
для Інчукалнського ПСГ порівняно з базовим.
Іншим критерієм якості цементування є герметичність затрубного простору та відсутність
міжколонних тисків. Під час використання без
усадочного цементно-глино-солевого розчину
кількість свердловин із міжколонними тисками
зменшилась у 1, 75 разу порівняно з використанням ПЦТ-І, а під час використання розширювального – у 2,3 разу для Опарського ПСГ і майже у
2,5 разу для Інчукалнського. Одночасно зменшується середнє значення міжколонних тисків.
Висновки:
1. Для цементування свердловин на підземних сховищах газу застосовувати розширювальний тампонажний цемент із суміші 75%
ПЦТ-І + 25% ГГЦ.
2. Під час твердіння у воді без обмежень деформування тампонажний розчин (камінь) із
суміші 75% ПЦТ-І і 25% ГГЦ розширюється до
7%, а під час твердіння в заколонному недеформованому об’ємі у тампонажному камені виникають внутрішні напруження.
3. За даними АКЦ середньостатистична величина коефіцієнта якості зчеплення під час цементуваняі свердловин розширювальним тампонажним цементом у 1,5–2,0 рази вища, ніж
під час застосування ПЦТ-І.
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UA

Сили адгезії, які виникають між сталлю і твердіючим тампонажним розчином, зменшуються
і найменшої величини досягають під час твердіння тампонажного розчину на другій стадії,
тобто коли розчин ущільнюється, а на поверхні утворюється суцільний шар води. Досягти
герметичності затрубного простору за такого стану адгезійних сил малоймовірно.
Збільшити сили адгезії в тампонажному розчині можна, добавивши до нього ефективну
розчинену у воді клеючу речовину. Застосування тампонажного розчину з великими адгезійними властивостями покращить герметичність затрубного простору, зменшить кількість
і вартість робіт, пов’язаних з усуненням порушень транспортного каналу, а також зменшить
втрати пластового флюїду з вибою на устя свердловини.
Ключові слова: свердловина, буровий розчин, адгезія, тампонажна суміш.

УДК 622.245

RU

Силы адгезии, которые возникают между сталью и твердеющим тампонажным раствором,
уменьшаются и наименьшей величины достигают при твердении тампонажного раствора
на второй стадии, то есть когда раствор уплотняется, а сверху на поверхности образуется
сплошной слой воды. Достичь герметичности затрубного пространства при таком состоянии
адгезионных сил маловероятно.
Увеличить силы адгезии в тампонажном растворе можно, добавив к нему эффективный
раствор в виде клея. Применение тампонажного раствора с большими адгезионными свойствами улучшит герметичность затрубного пространства, уменьшит количество и стоимость
работ, связанных с устранением нарушений транспортного канала, а также уменьшит потери
пластового флюида из забоя на устье скважины.
Ключевые слова: скважина, буровой раствор, адгезия, тампонажная смесь.

EN

The adhesion forces that occur between the steel and the curing slurry decrease and reach the
smallest value when the slurry is solidified in the second stage, that is, when the solution is compacted and a solid layer of water is formed on the surface. It is unlikely to achieve tightness of the
annulus in this state of adhesive forces.
It is possible to increase the adhesion forces in the swab solution by adding an adhesive to the solution in water. The application of a high-adhesion grouting solution will improve the tightness of the
annulus, reduce the amount and cost of repair work, and reduce the loss of reservoir fluid with a
hole at the wellhead.
Key words: well, drilling mud, adhesion, swab mix.

Метою буріння нафтових і газових свердловин є не тільки з’єднання продуктивного горизонту з устям свердловини, але і створення
надійного циліндричного каналу, яким пластові
флюїди поступають на денну поверхню.
Однак зменшити втрати пластового флюїду
під час транспортування його на денну поверхню не завжди вдається. Основні причини несправності транспортного каналу такі:
– цементне кільце, яке утворюється навколо
обсадної колони, має невеликі сили зчеплення з обсадними трубами. Шорсткість на трубах відсутня,

сили зчеплення мінімальні. Низькі сили зчеплення спостерігаються також між цементним кільцем
і гірською породою. Зняття фільтраційної кірки зі
стінок свердловини не дає позитивних результатів;
– різьбове з’єднання трикутного профілю в
обсадних трубах під дією осьового навантаження деформується, утворюючи канал, через який
газ проникає в затрубний простір;
– підошовні води, які мають значно меншу
в’язкість, ніж нафта, під дією перепаду тиску
проникають до вибою свердловини, відтіснивши поступання нафти до вибою [1–4].
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Покращити герметичність затрубного простору можна, збільшивши сили адгезії цементного кільця з породою й обсадною колоною [5, 6].
Адгезія (від лат. adhgesio – прилипання) –
взаємне зчеплення, злипання приведених до контакту двох різнорідних твердих або рідинних тіл
(конденсованих фаз). Адгезія може бути зумовлена як міжмолекулярним, так і хімічним зв’язком.
Адгезія рідини до твердого тіла визначається
величинами поверхневої енергії рідини, твердого
тіла і міжфазною поверхневою енергією або поверхневим натягом та кутом змочування. З нею пов’язані склеювання, нанесення покриттів, спікання і
багато інших практично важливих технологічних
процесів. Адгезія вирішальним чином впливає на
механічні властивості композицій матеріалів.
Для визначення адгезійних властивостей
тампонажних розчинів нами розроблений прилад, схема якого наведена на рис. 1.
Основна властивість приладу – визначення сил відриву металевих пластин від поверхні
тампонажного розчину.
З цією метою для дослідження виготовлені
металічні взірці, які мають форму круга, квадрата, прямокутника і трикутника. Щоб вивчити
вплив форми, всі взірці мають однакову площу.
Методику вимірювання сил адгезії проводили таким чином. Спочатку готуємо тампонажну

Рис. 1. Схема приладу для визначення сил адгезії:
1 – металеві стійки; 2 – кульові опори; 3 – вимірювальний
циліндр; 4 – металеві різноважки; 5 – з’єднувальна
нитка; 6 – алюмінієве колесо з внутрішньою круговою
проточкою; 7 – металева пластина; 8 – основа приладу.
суміш із водоцементним відношенням 0,45 та 0,5.
Потім тампонажну суміш заливаємо у вимірювальний циліндр. Опускаємо в нього металеві
пластини різної конфігурації і заміряємо силу їх
відриву від поверхні тампонажної суміші. Заміри
проводили в часі: 0 хв., 5 хв., 10 хв., 30 хв., 1 год.
Результати замірів сил адгезії в різні періоди часу наведені на рис. 2.
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Рис. 2.  Зміна сил адгезії залежно від часу твердіння тампонажного розчину
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Графічні залежності отримані для тампонажного розчину з густиною 1850 кг/м3 , розтічністю
25 см, консистенцією 17 УОК.
Аналогічні залежності отримані за водоцементного відношення 0,45. Різниця полягає в
тому, що абсолютні значення сил адгезії більші на
15–20% порівняно з аналогічними за водоцементного відношення 0,5.
Із наведених рисунків видно, що найбільше
значення адгезійні сили мають під час відриву
металевої пластини у вигляді круга; трохи менші
адгезійні сили спостерігаються під час відриву металічної пластини у вигляді квадрата. Найменшого
значення сили адгезії досягають під час відриву
металічних пластин, які мають форму прямокутника та трикутника. Динаміку зміни сил адгезії
під час відриву металічної пластини від поверхні
тампонажного розчину можна побачити на фотографії, яка наведена нижче. Під час відриву металічної частини від поверхні тампонажного розчину утворюється (нами названий) конус сил адгезії.
Величина цього конуса адгезії найбільша під час
відриву круга і дорівнює 92 мм, найменша величина конуса спостерігається під час відриву прямокутника (54 мм) і трикутника (47 мм). Отже, дані
сил адгезії, які наведені на рис. 2, корелюються з
даними, зображеними на фотографії (рис. 3).
Зміни сил адгезії за різних форм металічних
пластин у процесі твердіння тампонажного розчину мають однаковий характер, тобто спочатку
падають, а потім стабілізуються або незначно зростають. Пояснити таку зміну можна, посилаючись
на теорію Ребіндера [7]. Згідно з цією теорією процес твердіння тампонажного розчину проходить у

Рис. 3.  Фото зміни конуса сил адгезії, який

утворився під час відриву металічних пластин
(квадрата, прямокутника, трикутника та
круга) від поверхні тампонажного розчину

три стадії. На першій стадії структуроутворення
спостерігається виникнення коагуляційної структури вихідних частинок цементу і гідратних новоутворень. На другій стадії утворюється суцільна
рихла кристалізаційна структура гідроалюмінату,
яка зазвичай руйнується в результаті перемішування суміші. На останній стадії проходить твердіння тампонажної суміші і перетворення її на камінь. Між першим і другим періодами проходить
ущільнення тампонажної суміші, і на поверхні
утворюється суцільний тонкий шар води. Це і є,
на нашу думку, основною причиною зниження сил
адгезії, які виникають між металевою пластиною
і цементним розчином. Для порівняння заміряли
сили адгезії між металічними пластинами (круг,
квадрат, прямокутник і трикутник) і тампонажним розчином, приготовленим із шлакопіщаного
цементу з водоцементним відношенням 0,5 та 0,45.
Як приклад, сили адгезії в часі заміряли для водоцементного відношення 0,5. Порівнявши наведені
залежності, бачимо, що характер зміни кривих сил
адгезії одинаковий у ШПЦС і в ПЦТ. Відмінність
полягає в тому, що абсолютні значення кривих сил
адгезії менші в ШПЦС, ніж у ПЦТ. У загальному
випадку для збільшення сил адгезії незалежно від
типу цементу необхідно до нього додати клеючу
речовину. Найбільше розповсюдженою в будівельній промисловості є Ceresit. Як приклад, наведені зміни адгезійних властивостей під час відриву
металічної пластини від тампонажного розчину у
разі добавляння до портландцементу 10% Ceresit.
Порівнявши залежності, які наведені на рис. 3
і рис. 4, бачимо, що під час введення Ceresit у
тампонажний розчин сили адгезії зростають.
Найбільше зростання сил адгезії спостерігається
на першій стадії структуроутворення. На другій
стадії твердіння, де проходять ущільнення тампонажної суміші, сили адгезії падають. Найбільше
сили адгезії зростають (на 45%) на першій стадії
структуроутворення під час відриву круга від
тампонажного розчину [8]. На другій стадії сили
адгезії зменшуються до 5%. Найменше зростання
сил адгезії спостерігається під час відриву металічної пластини у вигляді трикутника і прямокутника. На першій стадії структуроутворення
вона становить 20–25%, а на другій стадії зменшується до 5–10%. Основним недоліком Ceresit є
спінення тампонажної суміші під час перемішування з водою. Введення піногасника до Ceresit
до суттєвого зростання сил адгезії не привело.
Хоча в будівельній промисловості Ceresit знайшов широке розповсюдження, особливо під час
приклеювання плитки до стін будинку, й отримав позитивні відгуки.
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Рис. 4. Зміна сил адгезії залежно від часу твердіння ПЦТ під час додавання до нього 10% Ceresit
Висновки:
1. Сили адгезії під час твердіння тампонажних розчинів зменшуються і найменшої
величини досягають під час твердіння його на
другій стадії, тобто коли розчин ущільнюється,
а на поверхні утворюється суцільний шар води.
Досягти герметичності затрубного простору за
такого стану адгезійних сил малоймовірно.
2. Збільшити сили адгезії тампонажного
розчину можна, додавши до нього ефективну
розчинену у воді клеючу речовину.

3. Застосування тампонажного розчину
з великими адгезійними властивостями покращить герметичність затрубного простору,
зменшить кількість і вартість робіт, пов’язаних
з усуненням порушень транспортного каналу,
а також зменшить втрати пластового флюїду з
вибою на устя свердловини.
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Інтенсифікація поглиблення свердловини
за рахунок використання кавітації під час
руху промивальної рідини
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UA

Розглянуто умови виникнення кавітації під час руху промивальної рідини. Досліджено вплив
різних факторів на виникнення кавітації у потоці промивальної рідини. Доведено, що для
нормальної роботи кавітаційного генератора під час буріння шарошковими долотами зі струменевою промивкою необхідно, щоб тиск на вході у генератор був меншим від критичного.
Ключові слова: поглиблення свердловини, промивальна рідина, кавітація, кавітаційний
генератор.

RU

Рассмотрены условия возникновения кавитации при движении промывочной жидкости. Исследовано влияние различных факторов на возникновение кавитации в потоке промывочной жидкости. Доказано, что для нормальной работы кавитационного генератора при бурении шарошечными долотами со струйной промывкой необходимо, чтобы давление на входе
в генератор было меньше критического.
Ключевые слова: углубление скважины, промывочная жидкость, кавитация, кавитационный генератор.

EN

The conditions of cavitation when driving washing liquid. The influence of various factors on the
occurrence of cavitation in the flow of washing liquid. It is proved that for the normal operation of
the cavitation generator for drilling rock bits with flushing, it is necessary that the pressure at the
inlet of the generator was less critical.
Key words: well deepening, flushing fluid, cavitation, cavitation generator

УДК 622.24.053

Розглянемо рух промивального розчину в бурильній колоні і затрубному просторі свердловини
в процесі поглиблення вибою під час роторного буріння шарошковими долотами у твердих породах
зі встановленням на кінці бурильної колони, перед
долотом, кавітаційного пристрою.
Промивальна рідина від насосів рухається до
кавітаційного пристрою і долота і змінює напрямок
потоку. В такій конструкції долото з кавітаційним
пристроєм можна вважати як форсунку за рахунок
руху розчину через промивальні отвори долота зі
значним тиском, який забезпечується статичним
тиском стовпа рідини і буровими насосами.
Промивальні отвори в долоті розподіляються з таким розрахунком [1], щоб одночасно з
вибуреними частинками породи забезпечити їх
винос за допомогою промивки від вибою свердловини. Для видалення вибурених часточок необхідно, щоб вимиваюча сила струменя промивки
перевершувала утримуючу силу [2, 3]. Утримуюча
сила складається з таких трьох складників, як:
підйомна сила; сила, яка виникає під час проникнення зубців долота у вибій; сила, що виникає за
рахунок взаємодії між пластовим тиском і тиском
стовпа рідини у свердловині.

Результуюча сила, яка вимиває частинки
вибуреної породи під дією швидкості струменю потоку, складається з таких складників [2]:
ударної сили рідини; архімедової сили – вона
проявляється у тому разі, коли частинка породи оповита нерухомою рідиною. Густина утвореної при цьому на вибої суміші дисипативна.
Її густина в набагато вища від густини очищеного розчину в колоні оч, в результаті зміни
напрямку потоку на вибої суміш піднімається по затрубному просторі і срямовується на
очисні споруди.
У такій постановці бурильну колону в
свердловині можна змоделювати за принципом
сполучених посудин, в умовах рівноваги це запишеться [4]:
(1)
H дол в   H дол  H  оч ,
де H дол – відстань від торців промивальних отворів до устя свердловини (натиск); H – довжина
бурильної колони до кавітаційного пристрою
(натиск); оч – густина очищеного розчину в
бурильній колоні; в – густина промивального розчину в затрубному просторі, збагаченого
залишками вибуреної породи, яка змінює його
властивості.
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Звідси можна знайти H :

в


оч
(2)
H  H дол  в  1 
.

в 
 оч
 
1 

  оч 
Значення тиску H помітно змінюється залежно від роботи насосів, що характеризується
2
швидкісним натиском на вході – 1 , де 1 абсоH дол

2g

лютна швидкість під час входу потоку у промивальні канали долота і канали кавітаційного пристрою.
Під час вивчення характеру руху промивального розчину в межах кавітаційного пристрою і
долота допускаємо, що рух проходить по циліндричних поверхнях току і радіальні складники абсолютних швидкостей відсутні.
Для подальшого дослідження використаємо
теорему про змінні моментів кількості руху, яка у
математичній формі запишеться [4, 5]:
d  m  r
(3)
  M.
dt

Застосовуючи теорему до встановленого руху
промивальної рідини через кавітаційний пристрій
і промивальні отвори долота, між кінцевими перерізами (переріз, до якого кріпиться кавітаційний
пристрій) обважнених бурильних труб (ОБТ) до
виходу з промивальних пристроїв долота відбувається втрата гідравлічного натиску, що призводить, у свою чергу, до зниження тиску в рідині під
промивальними отворами та у привибійній зоні.
Під час подачі бурових насосів Q маса промивальної рідини, яка бере участь у русі, становитиме:
(4)
m  оч Q.
Якщо абсолютна швидкість течії рідини
під час входу у кавітаційний пристрій і долото становить вх , то момент кількості руху на
вході в пристрій щодо осі колони (пристрою)
запишеться:
(5)
M вх  оч Qвх rвх ,
де rвх – радіус отвору входу чистої промивальної
рідини у кавітаційний пристрій; вх – швидкість
очищеного промивального розчину на вході у кавітаційний пристрій.
Момент кількості руху на виході з насадок
долота
M вих  оч Qвих rвих ,
(6)
де rвих – радіус промивальної насадки шарошкового долота; вих – швидкість очищеного промивального розчину на виході з кавітаційного
пристрою.
Рівняння (3) з урахуванням (5) і (6) може бути
переписано у вигляді
(7)
 M  оч Q вих rвих  вх rвх  .
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Рис. 1. Розподіл швидкостей потоку промивки, який

витікає з насадок долота в рідині, залежно від відстані
від місця витоку [1, 4]

Розподіл поля швидкостей у потоці, що виривається з сопла, показано на рис. 1. У разі збільшення відстані від сопла швидкість витікання потоку
рідини (швидкість потоку) різко знижується.
Кінетична енергія змінюється паралельно
зменшенню швидкості струменю, а приведена маса
рідини на швидкість струменю або імпульс сили залишаються незмінними.
У рідині, яка рухається з великою швидкістю,
тиск падає і може досягнути тиску пароутворення.
Суцільність потоку у цьому разі порушується, і в
утворені пустоти виділяються пухирці насиченого
пару і газів.
Пухирці захоплюються потоком рідини і, потрапляючи до області підвищених тисків, конденсуються. Конденсація пухирців супроводжується
місцевими гідравлічними ударами, причому тиск
може досягати дуже великих значень, наслідком є
руйнування вибою.
Нестійкість кавітаційної зони і викликані появою цієї зони другорядні течії промивальної рідини за рахунок обертання долота призводять до
значної пульсації тиску в потоці, що чинить динамічний вплив на поверхню вибою, який спрямовує
потік промивального розчину в затрубний простір.
«Захлопування» кавітаційних пухирців під час
переносу їх струменем до області з тиском вище
критичного супроводжується гідравлічними ударами, що призводить до руйнування і поглиблення
вибою.
Застосовуючи теорему Бернуллі для двох перерізів (рівня бурових насосів і перерізу на виході з
кавітаційного пристрою – промивальних насадок
долота), можемо одержати рівняння для абсолютного тиску на виході з кавітаційного пристрою:
2
p
p1
 ст  H s g  вих  hбк g ,
(8)
оч оч
2
де p1 – тиск потоку на виході з промивальних насадок долота; – статичний тиск у бурильній колоні; H s – геометрична висота нагнітання (віддаль
від маніфольдної лінії до вибою); hбк – сумарні
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гідравлічні втрати у бурильній колоні; вих – абсолютна швидкість вихідного струменю з гідравлічних насадок долота.
З рівняння (8) видно, що тиск на виході з насадок долота як елемента кавітаційного пристрою у
заданому режимі визначиться параметром:
2
p
p
H s  1  ст  вих  hбк .
(9)
оч g оч g 2 g
Таким чином, отримаємо геометричну висоту
нагнітання, а параметр H в – вакуумометрична висота нагнітання:
(10)
H в   p1  pст  /  оч g  .
Залежність між геометричною висотою нагнітання і вакуумометричною визначиться рівнянням
на основі (9):
2
H s  H в  вих  hбк ,
(11)
2g

де H в – вакуумометрична висота нагнітання.
Найбільша глибина нагнітання бурового насоса є одним із основних параметрів, що визначає
компоновочне рішення застосування пристрою
кавітації з конструкцією долота як частини кавітаційної компоновки (застосування гідромоніторних
доліт).
Для нормальної роботи кавітаційного вузла
(кавітатора з долотом) необхідно, щоб тиск на вході у промивальні отвори долота (кавітатора) p1 був
меншим від критичного, у якості якого приймаємо
тиск pпар насичених парів промивального розчину
на поверхні вибою  p1  pпар . При цьому питома
енергія потоку E1 на вході у кавітатор, віднесена
до його осі, має бути достатньою, щоб забезпечити
швидкість і прискорення в потоці при вході в промивальні отвори долота і подолання опору з умовою падіння місцевого тиску до значення, яке веде
до виникнення кавітації. У зв’язку з цим вирішального значення набуває не абсолютна величина питомої енергії потоку, а перевищення її над енергією,
яка відповідає тиску насиченої пари промивального розчину:
pпар
pпар
2
p
h  E1 
 1  вих 
,
(12)
оч g оч g 2 g оч g
де h – кавітаційний запас, який являє собою перевищення механічної енергії у потоці над тиском
насиченої пари.
Використовуючи рівняння (10) і (12), можна
встановити зв’язок між кавітаційним запасом h і
геометричною глибиною нагнітання:
Hs 

pпар
pст

 hmin  hбк .
оч g оч g

(12)

Для кожної конструкції кавітаційного вузла, у
який входить і конструкція долота з певними промивальними насадками, визначається мінімальне значення hmin , до якого відсутня кавітація. За

зменшення кавітаційного запасу нижче від цього
рівня відповідний кавітаційний прилад викликає
кавітацію і руйнування вибою за рахунок гідроударів від руйнування пухирців, насичених газом.
Для надійної роботи кавітаційного генератора
під час його експлуатації глибина нагнітання H s.дод
має мати деякий запас, що враховується за допомогою коефіцієнта запасу
pпар
pст

 hдод  hбк ,
оч g оч g
 hmin .
Hs 

(14)

де hдод
Залежно від умов роботи і конструкції кавітаційного пристрою коефіцієнт запасу приймають від 0 до 1.
Для установки залежностей між вказаними
параметрами розглянемо можливі схеми генераторів, а також роботу деяких вузлів, яка викликає
процес кавітації. Навколо обтічного тіла створюються досить чіткі обмеження «кавітаційної зони»,
яка заповнена пухирцями, що рухаються.
За такої форми обтікаючого тіла кавітація
виникає за деякого, цілком визначеного для даної
точки потоку, значення безрозмірного параметра
p1  pпар

(15)
.
оч2
Якщо усередину каверни через тіло, біля якого
виникає кавітація, підвести повітря або інший газ,
то це приведе до збільшення розмірів каверни.
При цьому встановиться течія, котра буде
відповідати числу кавітації вже не по насиченому
пару, а по тиску газу всередині каверни:
p p
(16)
  2  2k ,
оч
де pk – тиск насиченого пару.
Спливання такої каверни буде визначатися
числом Фруда:
(17)
Fr  2 / gd ,
де d – деякий характеристичний лінійний розмір.
Оскільки pk може бути набагато більше p1 ,
то за таких умов можливо при малих швидкостях
набігаючого потоку отримувати промивання течій,
які відповідають віповідним значенням  – глибоким ступеням розвитку кавітації.
Використовуючи вищенаведені результати досліджень, а також результати робіт [6–9], було запропоновано декілька конструкцій кавітаційних
пристроїв для підвищення показників буріння – механічної швидкості і проходки на долото. На рис. 2
показано приклад однієї з конструкцій. Нижче наводиться опис роботи запропонованої конструкції.
Струмінь бурового розчину під тиском через
гідродинамічний генератор коливань 1, вхідний канал 2 гідродинамічного випромінювача 3 розділяється гострими виступами на частини, одна з яких
 2
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Рис. 2. Кавітаційний генератор:
1 – гідродинамічний генератор коливань; 2 – вхідний
канал; 3 – гідродинамічноий випромінювач; 4 – вихрові
камери; 5 – кавітаційна камера
спрямовується у вихрові камери 4, завдяки чому в
них виникають два обертових струмені, автоколивна взаємодія яких між собою на виході з вихрових
камер 4 генерує високочастотні коливання (рис. 2).
За певної інтенсивності коливань у кавітаційній камері 5 гідродинамічного випромінювача 2 виникає
режим кавітації, який дає змогу отримати необхідну
концентрацію короткоживучих вільних радикалів,
які перетворюються у потік, що пульсує в осьовому
напрямку і створює за рахунок віброприскорення
значні коливання тиску на опірній п’яті долота.
Такий генератор повинен збільшити показники буріння і механічну стійкість долота. Ефект кавітації,
який ми отримуємо, дає змогу розрихлити, подробити породу в зоні роботи долота та, як наслідок,
підвищити механічну стійкість інструменту.
Рух промивальної рідини по бурильній колоні
і підведення її до долота здійснюється за рахунок
різниці тисків на стояку і долоті плюс статичний
тиск стовпа рідини та подається на долото (на насадки на долоті) через кавітаційний генератор. Тиск
на генераторі (долоті) не є постійним. Він визначається конструкцією свердловини, низу колони, гео
лого-технічними умовами буріння, конструкцією
насосів та іншими факторами, які необхідно враховувати під час проектування кавітаційних пристроїв для їхньої ефективної роботи.

Висновки.
1. Кавітація – порушення суцільності промивальної рідини, що відбувається на тих ділянках
потоку кавітаційного генератора і долота, де тиск,
понижуючись, досягає деякого критичного значення. Цей процес супроводжується утворенням
великого числа пухирців, наповнених парою води,
а також газом, який виділяється з промивального
розчину. Знаходячись в області пониженого тиску,
пухирці збільшуються і перетворюються у великі
пухирі, які транспортуються потоком у область із
тиском вище критичного, де руйнуються під час
конденсації пари, що їх заповнює. Весь процес закінчується гідравлічним ударом, що призводить до
руйнування вибою.
2. Критичний, з погляду виникнення кавітації,
тиск визначається фізичними властивостями промивальної рідини і залежно від її стану може змінюватися у широких межах.
3. Усі зовнішні сили, які діють на масу промивального розчину і заповнюють канали кавітаційного генератора, вбираючи промивку долота, можна
розділити на три групи: сили тяжіння; тиск на вибої;
сили на обтікання поверхонь генератора і долота.
4. Для нормальної роботи кавітаційного генератора під час буріння шарошковими долотами зі
струменевою промивкою необхідно, щоб тиск на
вході у генератор був меншим від критичного, за
який приймається тиск насиченої пари промивального розчину, зокрема і питома енергія потоку на
вході у пристрій так само має бути меншою для забезпечення достатньої швидкості і прискорення в
потоці у генератор і зниження до значень, що веде
до виникнення кавітації.
5. Зменшення кавітаційного запасу нижче від
наведеного вище приводить до виникнення кавітації у привибійній зоні.
Залежно від умов роботи і конструкції кавітаційного пристрою коефіцієнт запасу приймають від 0 до 1.
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Оцінено парціальний тиск H2S, тенденції його змін і швидкості корозії з часом експлуатації свердловин. Встановлено утворення сполук сірки і зменшення концентрації заліза
на внутрішніх поверхнях насосно-компресорних труб. Запропоновано оцінювати ефективність захисту від H2S-корозії порівнянням коефіцієнтів поточних рівнянь регресії.
Ключові слова: корозія, свердловина, сірководень.

RU

Оценено парциальное давление H2S, тенденции его изменения и скорость коррозии со
временем эксплуатации скважин. Обнаружено образование соединений серы и уменьшение содержания железа на внутренних поверхностях насосно-компрессорных труб.
Предложено оценивать эффективность защиты от H2S-коррозии сравнением коэффициентов текущих уравнений регрессии.
Ключевые слова: коррозия, скважина, сероводород.

УДК 665.6-403

EN

Partial pressure of H2S, tendencies of its change and rates of corrosion depending of the time of
exploitations of gas wells were studied. It was founded the formation of sulfur compounds and
reducing of concentration of iron on the internal surfaces of gas-well tubings. It was suggested
to evaluate the corrosion inhibition effect against H2S-corrosion by comparison of coefficients
of current equations of regression.
Key words: corrosion, well, hydrogen sulphide.

Постановка проблеми. Практика експлуатації обладнання нафтових, газових і газо
конденсатних свердловин, ємностей, газо
проводів, комунікацій газових промислів і
газопереробних заводів свідчить про те, що
до 30% аварій відбувається через їх корозійні
пошкодження, які інтенсифікуються у присутності сірководню, діоксиду вуглецю та різних
інших корозійних середовищ [1]. Тому вплив
сірководню у природному газі на металеву
поверхню газовидобувного обладнання є повсякденним актуальним завданням під час видобування такого газу.
Мета і завдання дослідження. Виходячи
з актуальності, мета дослідження полягає у
встановленні тенденцій змін концентрації
сірководню у природному газі, парціального
тиску сірководню, швидкості корозії у кожній
свердловині та визначенні можливих утворюваних сірковмісних продуктів, які відкладаються у вигляді осадів на металевих поверхнях
насосно-компресорних труб (НКТ) в умовах
Локачинського ГР.

Аналіз літературних даних. Відомо, що у
сірководневих середовищах можуть утворюватися продукти корозії у вигляді осадів триіліту
(FeS), піриту (FeS2), манінавіту (FeS(1-x)) тощо [2].
Встановлено [3], що у насичених розчинах
NACE (5% NaCl + 0,5% розчин СН3СООН) з
середньою концентрацією H2S 3200 мг/л, яка
зумовлює величину рН розчину 3,4, на поверхні сталі утворюється плівка з двошарової суміші FeS(x≥1) і FeS2. При цьому шар сульфіду, що
прилягає до поверхні металу, – найбільш щільний, наступні шари сульфідів мають дефекти
структури. Утворенню піттингів також сприяють домішки Mg, Ca, Mn у сплавах, з яких у
водному середовищі можливе утворення сульфідів MgS, CaS, MnS, які миттєво гідролізуються і руйнують металеву поверхню, збільшуючи
швидкість корозії.
Методи дослідження. Визначення концентрації сірководню у газі здійснено йодометричним методом [3], аналіз концентрації елементів –
рентгено-флуоресцентним методом. Товщину стінок для оцінки швидкості корозії на фонтанній
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Таблиця 1. Концентрація H2S і парціальні тиски за свердловинами Локачинського ГКР

Свердловина №
СH2S, % об. 10-2
PH2S, кПа

25
6,9
1,93

27
1,2
0,35

52
3,8
1,06

53
4,1
1,14

54
13,8
3,95

1200

1500

58
1,8
0,52

63
24,8
7,07

64
8,7
2,47

103
11,7
7,14

6

Вміст H2S, г/м3

5
4
3

f(x) = 0 x + 2.28

2
1
0

0

300

600

900

Час, доби

1800

2100

2400

Рис. 1.  Зміни концентрації H2S від часу експлуатації св. 63 Локачинського ГКР
на поверхні зразків, які знаходились один і той
же час у різних свердловинах, різна і перебуває у
межах від 2,68% мас. до 30,86% мас. Це може свідчити про те, що у кожній свердловині перебіг корозійних процесів відбувається в різних корозійf(x) = − 0.99 x + 96.22 них умовах. При цьому відповідно до зменшення
25
концентрації заліза спостерігається збільшення
Результати дослідження.R² =До
0.99 основних
20
концентрації сірки (рис. 2). Такі зміни підтверкорозійних факторів
родовища, що зумовлюють
15
джують відомі дані про те, що у сірководневому
корозію газовидобувного
обладнання, належать
середовищі відбувається утворення осадів споконцентрація 10
сірководню і парціальний тиск сірководню. Парціальний
тиск РH2S, розрахований з
лук сірки, які створюють бар’єр і таким чином
5
урахуванням загального
вибійного
тиску
та
отризахищають поверхню металу від корозії.
0
60
90
80
маних значень концентрації
СH70
по
низці
свердОчевидно,
отриману100
залежність можна вико2S
ловин на кінець 2018 р., наведено в табл. СFе,
1. Відомо
ристати
для
оцінки
пошкодження
поверхні НКТ,
% мас.
[1], що критичною величиною парціального тиску
виходячи з того, що поки відбувається зростання
сірководню є тиск > 0,35 кПа. За цим показником
захисної плівки сульфідів, можна вважати, що поверхня захищена. А як тільки під впливом короусі свердловини родовища експлуатуються в корозійно небезпечних умовах.
зійних факторів, наприклад за зміни середовища,
Типові результати вимірювань, що стосуються
буде відмічена зміна знайденої антибатної залежності на протилежну, то це означатиме, що захисзмін концентрації сірководню, впродовж тривалого часу досліджень, як приклад, наведено на рис. 1.
на плівка зникає і поверхня починає корозійно
Рентгено-флуоресцентним методом для
руйнуватися. Дослідження осаду, виділеного з поверхні зразків, які перебували у св. 53, підтверджує
контролю зміни природи поверхні металу було
присутність сірки в концентраціях 23,8–28,2% мас.
здійснено аналіз поверхні зразків-свідків із сталі групи міцності Д, що перебували в середовиі заліза в концентраціях 13,6–16,3% мас. і, відповідщах конкретних свердловин, на вміст заліза і
но, сполук заліза з сіркою (табл. 3).
сірки (табл. 2).
В осаді також присутні в незначних конценПорівняння концентрацій заліза і сірки на
траціях алюміній, кремній, кальцій, що вказує на
поверхні зразків сталі НКТ, які перебували у
присутність алюмосилікатів разом зі слідами низки інших елементів, серед яких можна звернути
свердловинах, свідчить про те, що у 93,7% випадків вони суттєво відрізняються від концентрацій
увагу на паладій і марганець як можливе джерело їх
цих елементів у зразках, які не знаходились у ковидобування. Присутність цих елементів свідчить
розійному середовищі свердловин, тобто нових
про вплив на корозію не тільки сірководню, але і
НКТ. Із результатів дослідження (табл. 2) витірідинної фази, зокрема водної. У сульфіді заліза
кає те, що різниця між концентраціями заліза
FeS за теоретичними розрахунками знаходиться

Cs % мас.

арматурі виміряно методом ультразвукової товщинометрії. Обробку експериментальних даних
(тенденції змін концентрації, парціального тиску
сірководню і товщини
стінок) здійснено з викорис35
танням Міcrosoft
Excel.
30
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використовується інгібіторний захист. Відносну
63,57% мас. Fe і 36,42% мас. S. Якщо порівняти ці
ефективність комплексного захисту від корозійтеоретичні концентрації зі вмістом заліза на поверхні зразків-свідків
св.
53,
то
можна
говорити
них
свердловинного
і технологічного
5. NACE RP 0775-2005 – Preparation, пошкоджень
installation,
analysis, and
interpretation
про те, що останні наближаються до вказаних
обладнання за рахунок утворення осадів сульфідів
теоретичних
величин
і підтверджують
що на
і[Текст].
застосування
інгібіторногоNACE
захисту International.
оцінено, виof
corrosion
coupons
in oilfieldте,operation
– Houston:
ходячи з парціального тиску та вимірювань товповерхні утворюються сульфіди заліза, близькі до
2005.
16 p.
щини стінок на робочій лінії і параметрів рівнянь
FeS, а не,–наприклад,
гідросульфіди чи сульфат натрію у вигляді мірабіліту, в яких теоретична конрегресії по кожній свердловині, як це показано на
центрація сірки дорівнює 57% мас. і ≈10% мас. відприкладі св. 2 Локачинського ГКР (рис. 3).
повідно. При цьому утворюваний Fe(HS)адс виконує
Тенденції змін досліджуваних корозійних факторів і показників оцінено з використанням рівнянроль хемосорбованого каталізатора, в якому міцний зв’язок Fe-S ослаблює зв’язки Fe-Fe, що сприяє
ня регресії виду:
перебігу корозійних процесів. Для зменшення
у=aх +b,
(1)
корозійної агресивності середовищ на родовищі
де х – час спостереження, доби, a і b – коефіцієнти.
Таблиця 2. Концентрація заліза і сірки на поверхні зразків-свідків

Концентрація, % мас.

Свердловина
№
0)
01)
25
25
103
58
58
54
54
63
63
27
27
52
52
64
53
53

заліза

Вміст H2S, г/м3

1

6
5
4
3
2
1
0

поточна
97,20 ± 0,1
97,32 ± 0,1
97,33 ± 0,13
90,43 ± 0,14
94,82 ± 0,1
94,61 ± 0,09
94,05 ± 0,11
94,76 ± 0,11
93,25 ± 0,10
f(x) = 0 x + 2.28
93,67 ± 0,10
92,82 ± 0,11
90,39 ± 0,11
87,06 ± 0,012
84,12
300± 0,13 600
0
82,34 ± 0,15
71,79 ± 0,15
69,91 ± 0,15
66,64 ± 0,15

сірки
середня

Примітка. 1 Зразки, які не перебували у свердловинах

поточна
0,21 ± 0,03
97,26
0,09 ± 0,03
0
93,86
6,32 ± 0,12
94,82
2,66 ± 0,08
2,97 ± 0,07
94,33
2,36 ± 0,06
2,64 ± 0,06
94,00
4,19 ± 0,07
3,95 ± 0,07
93,24
4,73 ± 0,08
7,23 ± 0,09
88,72
10,6 ± 0,11
13,56 ± 0,12
1500
1800
90083,23 1200
Час, доби
15,2 ± 0,12
71,79
25,37 ± 0,15
27,73 ± 0,15
68,27
31,26 ± 0,15

середня
0,15
3,16
2,66
2,66
3,41
4,34
8,91
2100 14,38
2400

25,37
29,50

35

Cs % мас.

30
25
20

f(x) = − 0.99 x + 96.22
R² = 0.99

15
10
5
0
60

70

80

90

100

СFе, % мас.
Рис. 2.  Залежність зміни концентрації сірки (CS) від зміни концентрації заліза (CFe) у середовищах свердловин
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Таблиця 3. Елементний склад порошку, виділеного з поверхні зразка-свідка

Елемент
С, % мас.
Елемент
С, % мас.
Елемент
С, % мас.
залізо
14,95
кальцій
0,9
титан
сліди
сірка
26,0
калій
сліди
нікель
0,05
кисень
43
паладій
0,17
цинк
сліди
магній
сліди
марганець
0,17
мідь
сліди
алюміній Рис. 2. Залежність
3,05
свинець
0,08
хром (CS) від зміни
сліди
зміни концентрації
сірки
концентрації
кремній
1,4
олово
сліди

середовищах
заліза
Fe) узначення
Примітка.
С –(C
середнє
концентраціїсвердловин
елементу
12

Товщина, мм

11

f(x) = − 0 x + 10.74

10
9
8
7
6
5

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500
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Рис. 3.  Зміни товщини стінок з часом експлуатації на фонтанній арматурі св. 2 Локачинського ГР

Рис. 3. Зміни товщини стінок з часом експлуатації на фонтанній арматурі

Зміни а можуть збільшуватися (позитивна
св. 2 або
Локачинського
ГР величина).
величина)
зменшуватися (від’ємна
Ефективність (Е) захисту труби однієї свердловини щодо іншої оцінено за відношенням:
(2)
Е1 = ап/ам
або за різницею
(3)
Е2 =δо – δп,
де ам – мінімальна величина коефіцієнта а у рівнянні оцінки товщини стінки із всіх поточних значень для всіх свердловин; ап – поточна величина
коефіцієнта а для конкретної свердловини; δо, δп –
товщина стінки труби початкова і поточна, відповідно, мм.
Швидкість корозії (V) оцінено згідно з:
(4)
V=E2/t,
де t – час спостереження, роки.
Коефіцієнти рівнянь регресії, які описують зміни
товщини стінок із часом, і результати оцінки ефективності для всіх досліджених свердловин наведено
у табл. 4. За мінімальну величину коефіцієнта ам прийнято найменшу з досліджених, а саме у св. 66, яка
дорівнює 2∙10-6. Ця величина вказує на те, що на цій
свердловині з часом експлуатації відбуваються найменші зміни товщини стінки, тобто швидкість корозії
найменша. Порівнюючи величини Е1, можна говорити про те, що на тих свердловинах, на яких менші величини, відбувається менше зношення стінки труби,
тобто швидкість корозії менша і, відповідно, ефективність захисту більша. При цьому необхідно відмітити,
що знак мінус вказує на зниження товщини стінки.
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З одержаних результатів витікає, що найбільша ефективність Е1 захисту від корозії відбувається у св. 66, 64, 62, а найменша – у св. 25,
яка потребує прискіпливої уваги щодо її захисту
від корозії. Порівнюючи величини Е2, можна говорити про те, що на низці свердловин відбувається зменшення товщини стінки, а на інших –
зростання, тобто там, де відкладаються захисні
осади сульфідів. Найбільш ефективний захист
відбувається на свердловинах із найменшими
відхиленнями (Е2<0,1) від початкової товщини
(табл. 4). Можна також припустити те, що на
тих свердловинах, де спостерігається збільшення товщини стінки, зберігаються відкладення, і,
можливо, вони найменш обводнені. Необхідно
підкреслити те, що оцінені величини швидкості
корозії фонтанної арматури за досліджуваний
термін експлуатації свердловин перебувають
у межах 0,001–0,059 мм/рік, що є допустимим у
нафтогазовій галузі [5], і не корелюють зі змінами парціального тиску (табл. 4).
Водночас потрібно мати на увазі і те, що величини швидкості корозії можуть бути в декілька разів більшими у стовбурах свердловин, що підтверджує корозійне зношення впродовж ≈ 2 років НКТ
зі сталі групи міцності Р110 у св. 103 Локачинського
ГР. Очевидно, що для зменшення корозії свердловин у сірководневих середовищах необхідно використовувати металеве обладнання зі спеціальних
сталей разом з інгібіторним захистом.
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Таблиця 4. Оцінка ефективності захисту від корозійних пошкоджень свердловинного обладнання
за коефіцієнтами рівнянь регресії парціального тиску і товщини стінок

Коефіцієнти

Св.
№

апт 10 /ат 10

bпт/bт

2
5
7
25
27
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
100
101
102
103

-0,5/-10
4/-10
-5/-30
3/-500∙
0,4/-7∙
/-10
0,5/-7∙
-3/-4∙
-5/-5∙
4/-3∙
-3/-10
-0,5 /-4∙
-1/-2∙
10/-6∙
10/-3∙
-10/0,3∙
7/-6∙
-0,02 /1∙
10/-5∙
/0,2∙
-0,9/-4
/-6∙
/-5∙
-6/3
200/20

0,0331/10,742
0,0296/11,054
0,047/11,006
0,0104/6,0672
0,0039/5,9018
/6,198
0,0056/6,4403
0,0151/6,6336
0,047/5,7879
0,0296/6,2299
0,0448/6,4805
0,0331/6,414
0,0051/6,3318
0,0232/6,5647
0,0674/6,6474
0,0628/5,8814
0,0478/5,9127
0,0217/6,3673
0,0232/5,8021
/6,4822
0,0127/5,8131
/6,1351
/6,0672
-0,0079/6,056
/6,0468

-6

-5

Е1

Е2/V,
мм/(мм/рік)

-50
-50
-150
-2500
-35
-50
-35
-20
-25
-15
-50
-50
-10
-30
-15
1,5
-30
5
-25
1,0
-50
-30
-25
-15
100

-0,242/0,02
-0,554/0,046
-0,506/0,042
0,4328/0,036
0,5982/0,049
0,302/0,025
0,0597/0,005
-0,1336/0,011
0,7121/0,059
0,2701/0,022
0,0195/0,002
0,086/0,007
0,1682/0,014
-0.0647/0,005
-0,1474/0,012
0,6186/0,051
0,5873/0,048
0,1327/0,011
0,6979/0,058
-0,0178/0,001
0,6869/0,057
0,3649/0,03
0,4328/0,036
0,444/0,037
0,4532/0,037

Примітка. Для свердловин 2, 5, 7 за початкову товщину прийнята величина 10,5 мм, для інших – 6,5 мм Позначення
апт, bпт – відносяться до парціального тиску сірководню, ат, bт – до товщини стінки. Величини Е2 вказують, на скільки
зменшилася (+) чи збільшилася (-) товщина стінок впродовж 4400 діб експлуатації

Висновки.
1. Експериментально визначено концентрації сірководню у природному газі свердловин і з
урахуванням загального тиску по кожній свердловині розраховано парціальні тиски, які вказують на те, що вони експлуатуються в умовах
сірководневої корозії.
2. Вперше дослідженнями металевих поверхонь, які перебували у свердловинних сірководневих середовищах, доведено те, що на них із часом

збільшується концентрація сірки, якій відповідає
антибатне пропорційне зменшення концентрації
заліза, що свідчить про утворення сульфідів заліза.
3. Вперше аналізом зміни товщин стінок зі
збільшенням часу експлуатації встановлено тенденції їх змін по кожній свердловині, а за величинами коефіцієнтів рівнянь регресії та поточними
величинами товщин стінок оцінено наявну швидкість і ефективність захисту свердловин від корозії.
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Впровадження новітніх розробок
та програм для оптимізації систем
розробки родовищ
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докт. геол. наук
Щирба О.М.
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Письменний І.В.
Левандівський В.І.
УкрНДІгаз

UA

Розглянуто питання впровадження науковцями УкрНДІгазу новітніх програм та розробок під час наукового обґрунтування оптимальних систем розробки родовищ АТ «Укргазвидобування». Наведено
яскраві приклади використання сучасних програмних комплексів Petex®, Kappa® та (Petrel®, Eclipse®,
PipeSim® Schlumberger). За результатами проведених наукових досліджень встановлено, що впровад
ження заходів для оптимізації систем розробки з використанням сучасних програм дає змогу підвищити точність розрахунків, отримати оптимальні траєкторії та конструкції проектних свердловин і
шлейфів, реалізувати розмаїття версій та варіантів розробки родовищ під час виконання наукових
робіт фахівцями-розробниками УкрНДІгазу. При цьому визначено, що використання програмних
комплексів дає змогу порівняно швидко і точно оцінити початкові дебіти проектних експлуатаційних,
розвідувальних і пошукових свердловин, виконати прогнозні розрахунки видобутку вуглеводнів по
родовищу, покладу, свердловині, спрогнозувати ускладнення та обмеження під час експлуатації свердловин та транспортування продукції.
Ключові слова: система розробки родовища, програмний комплекс, моделювання розробки, оптимізація умов експлуатації свердловин, проектування свердловин.

RU

Рассмотрены вопросы внедрения учеными УкрНИИгаза новейших программ и разработок в процессе
научного обоснования оптимальных систем разработки месторождений АО «Укргаздобыча». Приведены яркие примеры использования современных программных комплексов Petex®, Kappa® и Petrel®,
Eclipse®, PipeSim® Schlumberger. По результатам проведенных научных исследований установлено, что
внедрение мер по оптимизации систем разработки с использованием современных программ позволяет повысить точность расчетов, получить оптимальные траектории и конструкции проектных
скважин и шлейфов, реализовать разнообразие версий и вариантов разработки месторождений при
выполнении научных работ специалистами-разработчиками УкрНИИгаза. При этом определено, что
использование программных комплексов позволяет сравнительно быстро и точно оценить начальные
дебиты проектных эксплуатационных, разведочных и поисковых скважин, выполнить прогнозные
расчеты добычи углеводородов по месторождению, залежи, скважине, спрогнозировать осложнения
и ограничения при эксплуатации скважин и транспортировке продукции.
Ключевые слова: система разработки месторождения, программный комплекс, моделирование разработки, оптимизация условий эксплуатации скважин, проектирование скважин.

EN

The article takes an overview on implementation of newest developments and programs by scientists of
UkrNDIgas during the scientific substantiation of the optimal systems of field development for JSC Ukrgazvydobuvannya. Bright examples of the use of today’s Petex®, Kappa®and Petrel®, Eclipse®, PipeSim® Schlumberger software systems are presented. According to the results of scientific researches, it was found that
implementation of propositions for optimization of development systems using the modern programs can
improve the accuracy of calculations, obtain optimal trajectories and designs of wells and loops, realize variety
of versions and variants for the field development during the performance of scientific works by specialists of
UkrNDIgas. It is determined that the use of software systems allows relatively quick and accurate estimation
of the initial well flow rate of project production and exploration wells, to perform predicted calculations of
hydrocarbon production by field, layer or well, to predict the complications and limitations during well operations and transportation of products.
Key words: system of field development, software complex, modeling of development, optimization of wells operation conditions, well designing.

УДК 622.279.5

Актуальність проблеми. Пріоритетним
завданням АТ «Укргазвидобування» в умовах
поступового зниження видобутку газу та конденсату є стабілізація та нарощування рівня
видобутку вуглеводнів. Більшість родовищ АТ
«Укргазвидобування» перебувають на завершальній стадії розробки, яка характеризується
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значним виснаженням пластової енергії продуктивних покладів (Шебелинське, Єфремівське,
Мелихівське, Ланнівське, Машівське, Розпа
ш
нівське, Чутівське та ін.) та низькими пластовими
і робочими тисками. У зв’язку з цим фахівцями
УкрНДІгазу напрямку розробки родовищ розглядаються різні варіанти дорозробки покладів

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
газоконденсатних родовищ із метою найбільш
раціональної й ефективної системи розробки,
яка забезпечить максимальне вуглеводневилучення із родовищ шляхом буріння експлуатаційних свердловин та впровадження технології гідророзриву пластів.
Зростаючі витрати на буріння нових експлуатаційних свердловин, їх підключення до
наявної системи облаштування родовищ в умовах змінного попиту на вуглеводні стимулює
надрокористувачів розробляти і впроваджувати нові ефективні технології для зниження
собівартості видобутку вуглеводнів, приймати
оптимальні технологічні рішення, спрямовані
на мінімізацію факторів, що негативно впливають на економічну ефективність розробки
родовищ [1].
Аналіз попередніх досліджень. Обчис
лювальні інформаційні технології в нафтогазовидобувній галузі розвивалися з початку
1980-х рр. До кінця 2000 р. вони перетворилися
на комплекс окремих програм із моделювання
пласта, трубопровідної мережі, пунктів підготовки нафти і газу. Еволюція промислових
цифрових технологій відбувалася від простого
до складного: від вимірювань, обліку та аналізу промислових даних до аналітичних систем,
що вирішують завдання в масштабі родовищ,
об’єднаних єдиною мережею збору [1].
Головним фактором для забезпечення вирішення проблем у сфері розробки й експлуатації
родовищ є прискорення обробки даних і застосування сучасних програмних комплексів.
Постановка мети. Пріоритетним завданням із завдань спеціалістів УкрНДІгазу напряму розробки родовищ є більш точне прогнозування дебітів проектних експлуатаційних
свердловин та моделювання розробки родовищ для збільшення економічної ефективності. Для цього фахівці використовують нове
програмне забезпечення від шотландської
компанії Petroleum Experts та французьких
Kappa і Schlumberger (Pipesim).
Саме тому автори використовують програмні комплекси, які дають змогу вирішити
такі основні завдання:
1) підвищити точність прогнозних інженерних розрахунків;
2) визначити економічну доцільність і
ефективність упровадження геолого-технічного
заходу;
3) заощадити час на виконання розрахунків.

Викладення основного матеріалу. Спе
ціалістами УкрНДІгазу під час проектування
розробки родовищ використовується програмний комплекс IPM від компанії Petroleum
Experts, програмний комплекс Kappa, комплекс
Pipesim від компанії Schlumberger, які дають
змогу вирішити низку завдань.
Основними модулями програмного комплексу IPM є: PROSPER, MBAL, GAP, PVTP.
PROSPER – призначений для моделювання
всіх відомих способів експлуатації свердловин
та їх оптимізації. В основу роботи цього модуля
закладений добре відомий метод – вузловий аналіз NODAL ANALYS. Цей метод базується на перетині двох кривих продуктивності IPR (inflow
performance relationship) та ліфта VLP (Vertical Lift
Performance). Індикаторна крива IPR відображає
залежність дебіту свердловини від тиску в точці
розрахунку (як правило, на вибої). Крива ліфта
VLP характеризує тиск у точці розрахунку, який
необхідно підтримувати для забезпечення дебіту вуглеводнів Q через НКТ. Точка перетину цих
двох кривих є робочою точкою системи «пласт –
свердловина» (Solution Node pressure). На рис. 1
наведено графік перетину двох кривих: IPR та VLP.
MBAL – призначений для моделювання
розробки родовищ та розрахунку прогнозного
видобутку нафти та газу, в якому закладений
метод Матеріального Балансу.
GAP – багатофазний симулятор, який призначений для оптимізації нафто- і газозбиральних мереж та дає змогу об’єднати PROSPER і
MBAL для створення повної моделі родовища
від пласта до системи збору нафти і газу.
PVTP – дає змогу моделювати фазові перетворення та фізико-хімічні властивості вуглеводнів [2].
За допомогою цих модулів фахівцями напряму розробки родовищ було обґрунтовано
початкові дебіти проектних експлуатаційних
свердловин Кегичівського, Західно-Соснівського,
Єфремівського, Опішнянського, Комишнянського,
Волохівського, Тимофіївського родовищ за різних
гірничо-геологічних умов (skin=0, 5, 10). Було проведено розрахунки прогнозного видобутку газу,
що дало змогу більш точно оцінити економічну
ефективність буріння на цих родовищах.
Цей програмний комплекс дав змогу виконати
розрахунок дебіту нової проектної експлуатаційної свердловини 530 Кегичівського ГКР у програмі
Prosper, змоделювати прогнозний дебіт із застосуванням технології ГРП свердловин Кегичівського
та Західно-Соснівського родовищ, використовуючи кореляцію Hydraulically Fractured Well.
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Рис. 1.  Графік перетину двох кривих IPR та VLP св. 530 Кегичівського ГКР у програмі Prosper
У 2018 р. спеціалістами напряму розробки родовищ було виконано НДР «Проект промислової розробки Кегичівського ГКР» [3] та
«Уточнений проект промислової розробки
Безпалівського ГКР» [4], в яких було виконано
моделювання свердловин у модулі Prosper та
прогноз показників розробки в MBAL.
Для аналізу і моделювання динамічних даних фахівці УкрНДІгазу напряму розробки родовищ використовують програмний комплекс
Kappa. АТ «Укргазвидобування» має ліцензію
на три модулі: Saphir, Topaze, Rubis.
Saphir – аналіз даних гідродинамічних досліджень свердловин;
Topaze – аналіз і прогноз видобутку;
Rubis – програма трьохмірного трьохфазного моделювання пласта.
Однією з проблем обґрунтування дебіту та
моделювання прогнозних показників розробки є відсутність параметра проникності пласта. Для цього випадку науковці розраховують
проникність за допомогою програми Kappa в
модулі Topaze. На рис. 2 зображено розрахунок
проникності для свердловини 59 Матвіївського
родовища в модулі Topaze.
Одним із основних завдань, які вирішують спеціалісти УкрНДІгазу, є забезпечення
оптимальних умов експлуатації свердловин,
безперебійного транспортування флюїду
від покладу до об’єктів підготовки, моделювання прогнозних сценаріїв та, відповідно,
своєчасне реагування шляхом упровадження відповідних заходів і рекомендацій для
забезпечення стабільного видобутку вуглеводнів та попередження можливих ускладнень. Усе це можливо зробити за допомогою
програмного комплексу Pipesim від компанії
Schlumberger.
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Спеціалісти відділу оптимізації дорозробки
Шебелинського ГКР та родовищ із важковидобувними запасами вуглеводнів розпочали роботу над
створенням моделі найбільшого за рівнем видобутку Шебелинського ГКР за допомогою програмного комплексу Pipesim із прив’язкою до місцевості всіх експлуатаційних свердловин та шлейфів.
Протягом 60 років Шебелинське родовище забезпечує максимальний рівень видобутку газу серед родовищ України. Так, натепер
річний видобуток Шебелинського ГКР становить близько 25% всього видобутку ГПУ
«Шебелинкагазвидобування» та близько 15% –
АТ «Укргазвидобування». Натепер на родовищі
пробурено більше 600 свердловин [5].
Шебелинське ГКР перебуває на завершальній стадії розробки, яка характеризується
різного роду ускладненнями, тому необхідно
вести постійний моніторинг параметрів експлуатації фонду свердловин, системи збору
та компримування газу з метою оперативного
прийняття рішення щодо відновлення видобувних можливостей свердловин (у тому числі
додаткова перфорація, буріння бокових стовбурів, інтенсифікація тощо) та рівня пониження робочих тисків із метою зниження темпів
падіння видобутку газу.
За допомогою програмного комплексу
Pipesim було виконано оціночний розрахунок
подальшого пониження тиску шляхом установлення МДКС на УКПГ Шебелинського ЦВНГК,
для чого було створено моделі 42 свердловин.
Також створено модель системи шлейфів від
устя свердловини до УКПГ з прив’язкою до
місцевості за допомогою сервісу GIS Map за
реальними даними, які відображають дійсне
розташування об’єктів. Адаптація робочих моделей проводилася на підставі аналізу роботи
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Рис. 2.  Розрахунок проникності в модулі Topaze св. 59 Матвіївського родовища
промислових об’єктів та устаткування на основі параметрів, вказаних у технологічному режимі та рапорті місячної звітності (рис. 3 та 4).
За допомогою функції Nodal analysis (вузловий аналіз) було проведено розрахунки, завдяки яким було спрогнозовано, як відреагують
свердловини на встановлення МДКС на УКПГ
(пониження тиску на вході в УКПГ до 2 атм).
На рис. 5 та 6 наведено результати розрахунків

на прикладі св. № 282 і № 292 УКПГ № 5
Шебелинського ГКР. За результатами розрахунків оцінено очікуваний дебіт свердловин та зроблено висновки про доцільність підключення
конкретних свердловин до МДКС.
Отримані адаптовані моделі свердловин надалі дадуть змогу вести діагностику ускладнень,
що обмежують видобувний потенціал свердловин, а також оптимізувати режим експлуатації

Рис. 3.  Динамічна схема св. № 623 Шебелинського ГКР
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Рис. 4.  Геометричний профіль траси прокладання шлейфу св. № 623 Шебелинського ГКР
видобувного фонду за допомогою заходів зі
збільшення видобутку. Слід відмітити, що значний ефект від упровадження Pipesim можна
очікувати після отримання реальних і корект
них вихідних даних із підприємств та проведення адаптації моделей.
Таким чином, упровадження цих програмних комплексів дає змогу реально оцінити техніко-економічний ефект упровадження заходів
із буріння нових свердловин, проведення заходів для збільшення видобувних можливостей
цих свердловин та облаштування ефективнішою системою збору нафти та газу.

При цьому науковці УкрНДІгазу готові опановувати нові програмні продукти, які як інструменти в руках фахівців Інституту із колосальним
досвідом і науковим потенціалом, сміливими пропозиціями та інноваціями, всебічним стратегічним
і тактичним баченням розвитку добувної галузі АТ
«Укргазвидобування» та України дадуть змогу стати на шлях розвитку проектування розробки родовищ від одномірного до цифрового, а в перспективі
найближчих років – до інтелектуального родовища.
Інтелектуальне родовище – це система оперативного управління нафтогазовим родовищем, що
включає набір бізнес-процесів, спрямованих на

Рис. 6.  Графік притоку-відтоку флюїду св. № 292 Шебелинського ГКР до та після підключення до МДКС
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Рис. 5.  Графік притоку-відтоку флюїду св. № 282 Шебелинського ГКР до та після підключення до МДКС
оптимізацію видобутку і зменшення фінансових
витрат шляхом своєчасного виявлення й усунення
проблем під час розробки родовища та швидкого
прийняття рішень багатопрофільними групами
фахівців на основі даних, отриманих у режимі
реального часу. Ця технологія нового покоління,
в основі якої лежить впровадження комплексу
приладів, технічних та програмних продуктів у
виробничі процеси нафтогазодобувних підприємств, отримала різні назви від різних компаній. Для прикладу, «Розумне родовище» (Smart
Field) від компанії Shell, «Родовище майбутнього»
(Field of the future) компанії BP, «Інтелектуальне
родовище» (i – field) компанії Chevron, «Розумні
свердловини» (Smart Wells) компанії Schlumberger,
«Операції в режимі реального часу» (Real Time
Operations) компанії Halliburton, тощо [1].
Висновки та подальші дослідження.
1. Програмний комплекс Petroleum Experts
дав змогу точніше моделювати прогнозні показники розробки та оцінювати дебіти проектних екслуатаційних свердловин під час їх

закладання. Також ця програма дає змогу змоделювати дебіт свердловини після проведення
ГРП, використовуючи кореляцію Hydraulically
Fractured Well.
2. Kappa − інструмент для аналізу динамічних даних. За допомогою цього комплексу можна отримати більш точні результати обробки
досліджень та визначати параметри продуктивних пластів у свердловинах.
3. Pipesim – інструмент, що дасть змогу
підвищити точність і знизити час для обробки інформації, проведення розрахунків та
прий
няття оперативних рішень. Pipesim також має можливість інтеграції з іншими програмними продуктами, які використовуються
в АТ «Укргазвидобування», такими як ArcGis,
Petrel, Eclipse.
4. Поряд із вищезазначеними програмними
комплексами науковці УкрНДІгазу опановують
програмне забезпечення для тривимірного моделювання від компанії Schlumberger, яке використовуватимуть під час проектування розробки родовищ АТ «Укргазвидобування».
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ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ
НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
СТВОРИВ DATA ROOM
Вперше в Україні НАК «Нафтогаз України» створив Data Room, яка дає можливість
надрокористувачам оцінити перспективи нафтогазоносності території північнозахідного шельфу Чорного моря (включаючи ділянку УРП «Дельфін»), швидко прий
няти обґрунтоване рішення щодо інвестицій в цьому регіоні. Інформаційний пакет
містить максимально повний набір даних за результатами сейсморозвідувальних,
бурових, науково-дослідних та інших робіт, проведених у межах зазначеної частини
акваторії Чорного моря. НАК «Нафтогаз України» готова ознайомити зацікавлених
осіб із геолого-геофізичними та геолого-промисловими матеріалами.
НАК «Нафтогаз України» пропонує зацікавленим особам ознайомитися із цими
геолого-геофізичними та геолого-промисловими матеріалами, направивши відповідне звернення на email: KovalA@naftogaz.com, Maksimchuk@naftogaz.com

