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З Новим роком
та Різдвом Христовим!
2019 рік був багатий на знакові події для Групи «Нафтогаз». Нові
бізнеси, трансформація, вихід у ритейл. Ми знову стали найбільшим
джерелом надходжень державного бюджету і забезпечували енергетичну безпеку країни.
Ми у стислі строки реалізували складний анбандлінг, успішно змагались в арбітражах із Газпромом, боремося за збереження Україною
транзиту газу. Це був важкий, але і переможний для Групи рік.
Наші амбітні завдання на 2020-й – забезпечити прибуткову діяльність Групи «Нафтогаз» після відокремлення ГТС, розвивати видобуток газу зі щільних порід, продовжити вихід у ритейл, успішно
захистити українські інтереси в судових процесах. Щоб виконати ці
завдання, необхідна добросовісна і самовіддана робота кожного з нас.
Впевнений, що ми впораємось.
Друзі, колеги! У новому році бажаю Вам міцного здоров’я, підкорення нових кар’єрних вершин, сімейного щастя. А ще – настання миру в
країні, про який всі ми мріємо.
Щиро Ваш,

Андрій Коболєв
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ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

Характер розподілу літологічних типів осадових
порід у візейських і серпухівських розрізах
північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької
западини на ділянці «Софіївка – Ярошівка»
© Іванишин В.А.
д-р геол. наук
Чернігівський національний
технологічний університет
Копчалюк А.Я.
ПАТ «Укрнафта»

UA

За результатами досліджень встановлено характер зміни вмісту алевро-піщаних порід
у візейських і серпухівських горизонтах північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини (ділянка «Софіївка – Ярошівка»), який не завжди відповідає характеру
змін товщин цих горизонтів. Відмінності в характері змін зумовлені високою тектонічною активністю території, частим чергуванням трансгресивних і регресивних циклів,
близькістю північної частини дослідженої ділянки до північного борту западини, з якого
зносився матеріал річками або тимчасовими потоками, а південної – до приосьової зони.
Ключові слова: Дніпровсько-Донецька западина, північна прибортова зона, Софіївка,
Бережівка, Ярошівка, ярус, під’ярус, горизонт, піщанистість, глинистість, карбонатність, візей, серпухів.

RU

По результатам исследований установлен характер изменения содержания алевро-песчаных пород в визейских и серпуховских горизонтах северной прибортовой зоны
Днепровско-Донецкой впадины (участок «Софиевка – Ярошовка»), который не всегда
соответствует характеру изменений толщины этих горизонтов. Различия в характере
изменений обусловлены высокой тектонической активностью территории, частым чередованием трансгрессивных и регрессивных циклов, близостью северной части исследованного участка к северному борту впадины, с которого сносился материал реками или
временными потоками, а южной – к приосевой зоне.
Ключевые слова: Днепровско-Донецкая впадина, северная прибортовая зона, Софиевка,
Бережовка, Ярошовка, ярус, подъярус, горизонт, песчанистость, глинистость, карбонатность, визей, серпухов.

EN

According to the results of the researches, the nature of changes in the content of siltstones in
the Vise and Serpukhov horizons of the northern dash zone of the Dnieper-Donets Basin (section Sofievka – Yaroshevka) was found, which does not always correspond to the character of
the changes in the thicknesses of these horizons. The differences in the nature of the changes
are due to the high tectonic activity of the territory, frequent alternation of transgressive and
regressive cycles, the proximity of the northern part of the study area to the northern side of
the depression, from which the river or temporary streams drifted, and the southern one to
the axial zone.
Key words: Dnieper-Donets Basin, northern instrument zone, Sofiyivka, Berezhivka, Yaroshevka,
tier, sub-level, horizon, sand, clay, carbonate, visa, sickles.

552.735 (477.5)

У статті [1] відзначалося таке: «У нафто
газовій геології вважалося і вважається, що
для процесів нафтогазоутворення і нафтога
зонакопичення оптимальними є цілком визна
чені співвідношення в розрізах колекторських
і екрануючих товщ. Ця ідея (версія) лягла в
основу численних спроб розглядати піщани
стість або глинистість розрізу як один із крите
ріїв нафтогазоносності… Л.А. Польстер [2] для
крейдових відкладів Центрального і Східного
Передкавказзя найсприятливішою вважав пі
щанистість, яка становить 30–40% від загальної

потужності товщі. К.Є. Уевер [3] установив, що
відклади з підвищеною глинистістю містять у
5–6 разів більше запасів нафти, ніж відклади з
пониженою глинистістю. За даними В. Янгквіста
[4], на площі Ла-Бреа-Париньяс (Перу) за вели
чини коефіцієнта пісок-глина менше 0,59 піско
вики повністю насичені нафтою, за коефіцієн
та понад 1,37 вони повністю насичені водою, а
в діапазоні від величини коефіцієнта 0,59–1,37
насиченість пісковиків нафтою зменшується
зі зростанням величини коефіцієнта. За дани
ми І.І. Несторова [5], найсприятливіші умови
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для формування багатопластових родовищ у
Західно-Сибірській низовині є за сумарного
вмісту пісковиків до 50–60% і понад 10–15%.
Для цієї ж території запропоновано коефіцієнт
корельованості К в роботі [6], який відображає
процент піщаних пластів, не заміщених непро
никними породами на певній віддалі (5–6 км),
а отже, поліпшення або погіршення гідроди
намічного зв’язку між окремими пластами або
групами пластів».
Із викладеного короткого огляду поглядів
деяких провідних учених на роль літологічно
го складу відкладів під час формування скуп
чень вуглеводнів стає зрозумілим, що ця роль
надзвичайно велика. Але в розглянутому плані
вона є однобічною, підсумковою, інтегрованою.
Перед тим як говорити про формування родо
вищ нафти і газу, потрібно ще дослідити цілу
низку загальногеологічних питань, які останнім
часом об’єднуються в структурно-літологічну
групу. Вони проводяться зокрема з метою вияс
нення закономірностей зміни різних літологіч
них типів відкладів на тектонічних структурах
і особливостей розвитку тектонічних структур,
тобто взаємодії двох факторів, які визначають
просторове розміщення родовищ (покладів)
корисних копалин. Якраз у такому плані ми
проводили свої дослідження. Результати палео
тектонічних досліджень структур викладені у
статтях [7–10].
У цій статті викладені результати до
сліджень такого ж напряму, але на ділянці
«Софіївка – Ярошівка», яка знаходиться, як
і ділянка «Талалаївка – Берестівка», в північ
ній прибортовій зоні Дніпровсько-Донецької
западини.
Досліджена територія простягається з північ
ного заходу на південний схід. У її складі виділені
Софіївська, Бережівська та Ярошівська площі.
Нижньовізейський під’ярус (С1v1) (рис. 1). На
більшій частині території піщанистість нижньо
го візею низька. У зоні з найнижчою піщанисті
стю знаходиться Бережівська площа, в нижньові
зейському розрізі якої піщанистість змінюється
від 16,8 до 30,2%, глинистість – від 34,3 до 47,0,
карбонатність – від 27,6 до 44,8%. Товщини від
кладів становлять 125–185 м.
Значно вищою є піщанистість цього стра
тиграфічного комплексу у розрізах свердловин
на Софіївській площі. Тут вона змінюється від
20,0 (св. 6) до 64,9 (св. 63). При цьому найвищою
є піщанистість у тих розрізах (св. 51, 52, 53, 63),
де товщина відкладів найменша (33–37 м).
Винятком можна вважати лише розріз св. 2, у
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якому піщанистість становить 42,7% за товщи
ни порід 150 м. У розрізах св. 6, 5, 10, 8 піско
виків 20,0; 23,3; 36,2; 39,5% за товщин відкладів
145, 103, 149, 147 м відповідно. Глинистість змі
нюється від 24,2 до 52,4%, а карбонатність – від
0 до 39,6% (у св. 10).
Розрізи свердловин на Ярошівській площі
відзначаються найвищою піщанистістю на до
слідженій території, яка змінюється від 18,5 до
78,4%. Винятком тут є лише розріз св. 9, у якому
пісковиків лише 18,5%, св. 20 (піщанистість –
31%) та св. 23 (піщанистість – 38%). У розрізах
17 із 20 пробурених свердловин вміст піско
виків перебуває в межах 45,0–78,4%. Товщини
відкладів при цьому змінюються від 44 до
80 м, що характерно для розрізів свердловин на
Софіївській і Бережівській площах. Винятком
тут є лише розрізи св. 20, 23. У розрізі св. 9 піс
ковиків найменше (18,5%) за найбільшої тов
щини відкладів нижнього візею (162 м). Усього
31% пісковиків у розрізі св. 20 за товщини його
42 м і 38% у розрізі св. 2 (товщина 71 м).
Під час осадонакопичення у ранньовізей
ський час невеличкі замкнуті структури сфор
мувалися лише на Софіївській і Ярошівській
площах.

Рис. 1.  Карта піщанистості відкладів С1v1
Софіївсько-Ярошівської площі
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Верхньовізейський під’ярус (С1v2) (рис. 2).
Розподіл піщанистості у розрізах верхньовізей
ського під’ярусу докорінно відрізняється від її
розподілу у нижньовізейських утвореннях.
Найбільш піщанистим є розріз цього
комплексу на Софіївській площі. Вміст піс
ковиків у ньому змінюється від 39,3 (св. 53)
до 59,3% (св. 6), глин (аргілітів) – від 39,8
(св. 6) до 57,6% (св. 2), карбонатів від 0
(св. 2, 8, 10) до 12,4% (св. 53). Далі, на півден
ний схід, піщанистість розрізу поступово зни
жується. На Бережівській площі вона досягає
43,9 (св. 3) – 52,5% (св. 1). Глинистість розрізу
тут вища, ніж на Софіївській площі. У чоти
рьох розрізах із семи вона становить понад
50%. Карбонатів значно менше – 0–1,9%. На
Ярошівській площі, за результатами вивчен
ня розрізу в 22 свердловинах, кількість піс
ковиків змінюється від 34,7 (св. 22) до 49,5%
(св. 57), глин (аргілітів) – від 38,3 (св. 23) до
54,2% (св. 21), карбонатів (вапняків) – від 6,6
(св. 34) до 16,1% (св. 23).
Під час седиментогенезу в пізньовізей
ський час замкнуті структури сформувалися
на Софіївській, Бережівській і Ярошівській
площах.

Рис. 2.  Карта піщанистості відкладів С1v2
Софіївсько-Ярошівської площі

Нижньосерпухівський під’ярус (С1s1) (рис. 3).
Характер розподілу піщанистості знову до
корінно змінився. На Софіївській площі най
нижча піщанистість визначена в розрізах св.
4 (6,7%), 6 (8,2%), 1 (9,3) і 53 (10,6%), найвища
– у розрізах св. 2 (32,0%), 5 (23,9%), 8 (25,3%),
52 (21,9%). Смуга найменшої піщанистості охо
плює також район Бережівських св. 2 (8,3%) і
4 (12,2%), найбільшої – починається зі св. 2, 5,
8, 52 Софіївських і закінчується на Бережівській
площі в районі св. 7 (36,2%) і 1 (25,7%). Причому
відклади з найнижчою піщанистістю мають
найменшу товщину (73–76 м), із найвищою –
найбільшу (92–99 м). Глинистість під’ярусу
становить 68,0–88,0%, карбонатність – 0–5,4%.
Мало пісковиків і в розрізах свердловин на
Ярошівській площі. Винятком можна вважати
розрізи св. 11 (піщанистість – 29,8%) і 57 (піща
нистість – 19,4%).
Під час накопичення відкладів у цей час
сформувалися замкнуті негативні і позитивні
структурні форми.
Верхньосерпухівський під’ярус (С1s2) (рис. 4).
Характер розподілу піщанистості в розрізі піз
ньосерпухівського під’ярусу суттєво відрізня
ється від такого в розрізі ранньосерпухівського

Рис. 3.  Карта піщанистості відкладів С1s1
Софіївсько-Ярошівської площі
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під’ярусу. Найбільшу піщанистість мають роз
різи Софіївських св. 4, 1, 10, 6, Бережівських 4,
7, 3, 1, 6. Розрізи решти свердловин мають низь
ку піщанистість. Загалом піщанистість розрізів
на Софіївській площі змінюється від 13,0 (св. 53)
до 41,5% (св. 5), глинистість – від 56,4% (св. 5) до
86,7% (св. 51), карбонатність – від 0 до 4,2%. У
свердловинах, пробурених на Бережівській пло
щі, піщанистість розрізу становить 20,7% (св. 2) –
29,3% (св. 4), глинистість – 70,5% (св. 1) – 77,9%
(св. 3), карбонатність – 0–3,2%.
На Ярошівській площі піщанистість роз
критих свердловинами розрізів низька. У
дев’ятнадцятьох розрізах вона нижча 20,0%,
вища лише у п’ятьох (св. 7 (29,8%), 10 (20,2%),
11 (23,7%), 22 (21,7%), 35 (20,4%). При цьому ве
личина піщанистості не залежить від товщини
відкладів під’ярусу. Глинистість розрізів зміню
ється від 0 до 3,9%. Найменшу піщанистість ма
ють розрізи на Ярошівській площі.
Під час нагромадження відкладів у пізньо
серпухівський час замкнуті структурні форми
не сформувалися.

Рис. 4.  Карта піщанистості відкладів С1s2
Софіївсько-Ярошівської площі

Висновок. Особливості зміни вмісту різ
них типів осадових порід не завжди відпові
дають теоретичним геологічним тлумаченням.
Вони не лише тісно пов’язані з історією роз
витку структур, а й залежать також від низки
інших загальногеологічних факторів.
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Моделювання робочого процесу
наддолотного струминного насоса
© Крижанівський Є.І.
д-р тех. наук
Паневник Д.О.
ІФНТУНГ

UA

Запропонована математична модель робочого процесу наддолотної одноконтурної
ежекційної системи на основі визначення гідродинамічних параметрів робочого, інжектованого та змішаного потоків. У процесі моделювання гідравлічних зв’язків між елементами ежекційної системи враховано залежність гідравлічного опору промивальної
системи долота від витрати робочого потоку та автомодельність щодо витрати інжектованого середовища. Співвідношення тисків у характерних перерізах ежекційної системи
наведено у вигляді залежності безрозмірного відносного напору від коефіцієнта інжекції
струминного насоса. Уточнення структури рівняння характеристики гідравлічної системи струминного насоса є передумовою оптимізації режиму його використання. При
цьому зменшується величина диференціального тиску в свердловині та зростає механічна швидкість буріння. Удосконалення математичної моделі наддолотного струминного
насоса дає змогу зберегти проникність продуктивного пласта в процесі первинного розкриття нафтогазоносного горизонту та збільшити коефіцієнт нафтовіддачі свердловини.
Ключові слова: свердловинна ежекційна система, наддолотний струминний насос, система циркуляції свердловини, привибійний контур циркуляції.

RU

Предложена математическая модель рабочего процесса наддолотной одноконтурной
эжекционной системы на основе определения гидродинамических параметров рабочего,
эжектируемого и смешанного потоков. При моделировании гидравлических связей между элементами эжекционной системы учитывалась зависимость гидравлического сопротивления промывочной системы долота от расхода рабочего потока и автомодельность
по отношению к расходу эжектируемой среды. Соотношение давлений в характерных
сечениях эжекционной системы представлено в виде зависимости безразмерного относительного напора от коэффициента эжекции струйного насоса. Уточнение структуры
уравнения характеристики гидравлической системы струйного насоса является необходимым условием оптимизации режима его эксплуатации. При этом снижается величина
дифференциального давления в скважине и возрастает механическая скорость бурения.
Совершенствование математической модели наддолотного струйного насоса позволяет
сохранить проницаемость продуктивного пласта при первичном вскрытии нефтегазоносного горизонта и увеличить коэффициент нефтеотдачи скважины.
Ключевые слова: скважинная эжекционная система, наддолотный струйный насос, система циркуляции скважины, призабойный контур циркуляции.

EN

The mathematical model of the working process maddaluno ejecting single-circuit system
based on the determination of the hydrodynamic parameters of the working, injection and
mixed flows. In the process of modeling the hydraulic connections between the elements ejecting system takes into account the dependence of the hydraulic resistance of the flushing system of the bit from the work flow and automodelity in relation to costs injection environment.
The pressure ratio in typical cross sections ejecting the system is presented in dependence of
the dimensionless relative pressure from the injection rate of the jet pump. Refinement of the
structure of the equation characteristics of the hydraulic system the jet pump is a prerequisite
for optimising its use. This decreases the amount of differential pressure in the well and increasing the mechanical drilling speed. Improvement of mathematical model maddaluno jet
pump allows to preserve the permeability of a productive formation during the initial opening
of oil and gas horizonts and increase the recovery rate of the well.
Key words: borehole injection system, above-bit jet pump, the circulation system of the well, bottom hole circulation loop.
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Потреба забезпечення України власними
енергетичними ресурсами вимагає підвищення
ефективності розробки нафтових та газових ро
довищ. У процесі первинного розкриття нафто
газоносного пласта відбувається проникнення
фільтрату бурового розчину в продуктивний
горизонт, внаслідок чого погіршуються його ко
лекторські властивості, знижується продуктив
ність свердловини та коефіцієнт нафтовіддачі.
Застосування наддолотних струминних насосів
у процесі первинного розкриття продуктив
них горизонтів дає змогу зберегти проникність
нафтогазоносного пласта за рахунок зниження
тиску на вибої та збільшення механічної швид
кості буріння. Ефективність використання
ежекційних технологій у процесі первинного
розкриття продуктивних горизонтів може бути
підвищена шляхом удосконалення матема
тичної моделі робочого процесу наддолотного
струминного насоса.
У 1955 р. компанія Standard Oil профінан
сувала дослідне використання свердловинних
струминних насосів для буріння свердловин
[1]. Упродовж наступних майже 20 років тех
нологія використання струминних насосів для
буріння свердловин була доведена до комерцій
ного застосування. У процесі удосконалення
ежекційних технологій були розроблені долотні
[2], всмоктувальні, напірні та напірно-всмок
тувальні [3, 4] конструкції струминних насо
сів. У процесі узагальнення та систематизації
конструкцій встановлена ефективність вико
ристання окремих типів пристроїв для буріння
свердловин [5]:
– пристрої всмоктувального типу забезпе
чують зростання механічної швидкості буріння
до 50%, а проходження долота – до 45%;
– нагнітальні пристрої здатні збільшити
механічну швидкість буріння до 18,7%, а про
ходження долота – до 50,8%;
– нагнітально-всмоктувальні пристрої да
ють змогу збільшити механічну швидкість бу
ріння та проходку на долото до 300% (компанія
«Іннойл»).
Ефективність використання наддолотних
ежекційних систем значною мірою залежить від
достовірності моделювання робочого процесу
струминного насоса.
Моделювання робочого процесу всмокту
вальних та напірно-всмоктувальних наддолот
них ежекційних систем дало змогу розробити
апробовані промисловими дослідженнями
методи вибору конструкторських та експлуа
таційних параметрів струминних насосів, які
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забезпечують необхідні показники буріння
свердловин. Напірні ежекційні системи сьо
годні досліджені недостатньо. Математична
модель Уфимського нафтового університету
[6] не враховує величину гідравлічного опору
промивальних насадок долота, розміщених на
ділянці змішаного потоку ежекційної системи.
Математична модель Онацко Р.Г. [7] не узгоджу
ється із загальноприйнятими уявленнями сто
совно роботи гідромашини у складі замкненого
гідравлічного контуру. Недосконалість сучас
них математичних моделей напірних наддолот
них ежекційних систем зменшує ефективність
їх застосування.
Метою досліджень є розроблення матема
тичної моделі струминного насоса, що реалізує
пряме нагнітальне промивання вибою свердло
вини із врахуванням гідравлічного опору еле
ментів, розміщених на ділянці змішаного пото
ку замкненого контуру привибійної циркуляції
ежекційної системи.
У конструкції нагнітальної наддолотної
ежекційної системи (рис. 1) робочий потік по
гідравлічному каналу бурильної колони 1 над
ходить на робочу насадку струминного насоса

а

б

Рис. 1.  Моделювання робочого процесу
наддолотного струминного насоса
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з витратою Qн. Внаслідок високої швидкості
витікання промивального розчину у вихідному
перерізі робочої насадки виникає область низь
кого тиску та створюються умови для підсмок
тування інжектованого потоку з витратою Qi . У
камері змішування з дифузором 2 струминно
го насоса відбувається вирівнювання профілів
швидкостей змішуваних потоків та відновлен
ня тиску промивального розчину. Після вихо
ду з дифузора змішаний потік з витратою Qз
через промивальну систему долота 4 надходить
у наддолотну область та затрубний простір
свердловини. У точці d наддолотної області
відбувається поділ змішаного потоку. Частина
промивальної рідини з витратою Qн рухається
до устя свердловини, а частина з витратою Qi
формує інжектований потік, який надходить у
приймальну камеру (точка c на рис. 1, б) стру
минного насоса. За рахунок зниження диферен
ціального тиску та збільшення витрати проми
вального розчину на вибої зменшується радіус
проникнення бурового фільтрату в продуктив
ний горизонт та зберігається його проникність.
У процесі моделювання робочого процесу
наддолотного струминного насоса використо
вуємо висунуту авторами гіпотезу про залеж
ність гідравлічного опору елемента змішаного
потоку від витрати робочої течії та автомодель
ність щодо витрати інжектованого середовища.
Рівняння для визначення тисків у харак
терних перерізах ежекційної системи (рис. 1, б )
мають вигляд:

Р р  К рQн2  К дQз2  К зQн2   gH н;

(1)

Рз  К дQз2  К зQн2   gH н;

(2)

Pi  Pз  К дQi2  К дQз2  К зQн2   gH н  К дQi2 , (3)
де Р р, Рз, Рі – значення тисків робочого, змі
шаного та інжектованого потоків; К р , К д , К з –
узагальнені опори відповідно робочої насадки,
промивальної системи долота та каналу затруб
ного простору; ρ – густина промивального
розчину; g – прискорення земного тяжіння;
H н – глибина свердловини (глибина розміщен
ня насоса).
Складники рівняння (1)–(3) К дQз2, К дQі2
визначають гідравлічні втрати у промивальній
системі долота, викликані рухом відповідно
змішаного та інжектованого потоку.
Враховуючи співвідношення тисків у ха
рактерних перерізах струминного насоса, запи
шемо вираз для визначення рівняння характе
ристики гідравлічної системи:

h

Рз  Рі
К дQi2


Р р  Рі K рQн2  К дQi2

1
1
,
(4)

Kp 1
K p Qн2
1
1
Kд і 2
K д Qi2
де i – коефіцієнт інжекції струминного насоса.
Рівняння (4) визначає характеристику
гідравлічної системи, в якій працює струмин
ний насос, у свердловині в процесі буріння.
Спільний розв’язок рівняння (4) та рівняння
власної характеристики струминного насоса [8]
з використанням отриманого в роботі [9] спів
відношення, що характеризує розподіл кінема
тичних параметрів у його проточній частині,
дає змогу визначити режим роботи пристрою
для буріння.
Визначимо вигляд характеристики гід
равлічної системи струминного насоса для ос
новних випадків його використання у сверд
ловині за схемою, що розглядається. Значення
узагальнених опорів, що входять у рівняння (4),
можуть бути визначені за формулами


Kp 

8

;

  2 d p4
8
K  2 2 4 ,
9 д  d д
2
p

(5)
(6)

де  р , д – коефіцієнти витрати робочої на
садки струминного насоса та насадок долота;
d p , d д – діаметри робочої насадки струмин
ного насоса та долота.
У разі використання в гідравлічній системі
насадок однієї конструкції (  p   ) для три
шарошкового долота після остаточних пере
творень отримаємо рівняння характеристики
гідравлічної системи у вигляді
1
h
4
(7)
 dд  1 .
1 9  2
 dp  i
 
Згідно з отриманим рівнянням відносний
напір струминного насоса визначається ви
ключно співвідношенням діаметрів насадок
промивальної системи долота та насоса і

 dp 
величиною коефіцієнта інжекції: h  f  , i .
 d 
Проаналізуємо характер цієї залежності
для різних складових її величин. У разі i  0
знаменник рівняння стає рівним нескінченно
сті, а відносний напір приймає значення h  0 .
Визначимо вигляд графіка рівняння (7) для діа
метра робочої насадки d p  20 мм та діаметрів
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Рис. 2.  Моделювання робочого процесу
наддолотного струминного насоса

насадок долота d д  8; 12; 16 мм. Характеристика
гідравлічної системи, побудована за рівнянням
(7) для різних співвідношень діаметрів насадок
долота та струминного насоса, наведена на рис. 2.
Для можливості проведення аналізу характе
ристика гідравлічної системи суміщена з ха
рактеристикою струминного насоса. Перетин
характеристик насоса та його гідравлічної
системи (точки А, В, С) визначає робочу точку
або режим роботи пристрою. Зростання співd
відношення  викликає зменшення віднос
dp
ного напору струминного насоса та збільшен
ня його коефіцієнта інжекції.
Отримане рівняння характеристики гідрав
лічної системи якісно підтверджує очікувану ха
рактеристику струминного насоса. Застосування
результатів проведених досліджень дає змогу
підвищити ефективність використання наддо
лотних струминних насосів.
Завдання подальших досліджень полягає в
експериментальній перевірці запропонованої
математичної моделі робочого процесу наддо
лотного струминного насоса.
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Підвищення показників буріння шляхом
використання енергії параметричних
коливань у компоновці низу бурильної колони
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UA

Розглянуто динаміку бурильної колони з параметричними коливаннями. Показано, що
умовою працездатності компоновок і довговічності їхніх елементів із параметричними
збуреннями є наявність обмеження амплітуди резонансних вертикальних коливань долота за рахунок зубчатої поверхні шарошок.
Ключові слова: поглиблення свердловини, промивальна рідина, кавітація, кавітаційний
генератор.

RU

Рассмотрена динамика бурильной колонны с параметрическими колебаниями. Показано, что условием работоспособности компоновок и долговечности их элементов с параметрическими возмущениями является наличие ограничения амплитуды резонансных
вертикальных колебаний долота за счет зубчатой поверхности шарошек.
Ключевые слова: углубление скважины, промывочная жидкость, кавитация, кавитационный генератор.

EN

Dynamics of a drill string with parametric oscillations is considered. It is shown that the condition for the operability of assemblies and the longevity of its elements with parametric disturbances is the presence of a limitation of the amplitude of the resonant vertical oscillations of
the bit due to the tooth surface of the cutters.
Key words: well deepening, flushing fluid, cavitation, cavitation generator.

УДК 622.24.053

Розроблення і застосування конструкції
низу бурильної колони під час буріння свердло
вин різними способами повязані з необхідністю
проведення попереднього динамічного аналізу
конструкцій з урахуванням нелінійних і пара
метричних характеристик пружно-дисипатив
них зв’язків, потужності приводу, особливос
тей взаємодії технологічного навантаження з
породоруйнуючим інструментом (долото).
Згідно із сучасним уявленням і вивченням
конструкцій компоновок бурильної колони ціл
ком очевидно, що здебільшого їхня механічна
частина може бути представлена у вигляді од
ного або сукупності пружних стрижнів [1–3],
які з’єднані один з одним та з вибоєм пружни
ми і дисипативними зв’язками.
Стрижні можуть здійснювати крутильні,
поздовжні, згинальні, поздовжньо-згинальні та
параметричні коливання. Під час дослідження
коливних процесів необхідно враховувати нелі
нійність властивостей розбурюваних порід.
Уявлення бурильної колони як детермінова
ної системи є певною ідеалізацією. Відомо, що
випадкові і параметричні коливання можуть

виникнути навіть у системах із детермінова
ними параметрами [4]. Тим більше стає необ
хідним враховувати зміну фізико-механічних
параметрів розбурюваних порід, вимушуючої
сили та дисипативних сил пружних звязків. Під
час розроблення конструкції низу бурильної
колони з коректуючим пристроєм у вигляді ге
нератора параметричних коливань досить важ
ко забезпечити чисто параметричне збурення,
тому що його супроводжує і просте силове збу
реня. Тому необхідно сумісне врахування як
параметричних, так і силових або кінематич
них збурень.
Як привод долота зазвичай використову
ються асинхронні електродвигуни, турбобури,
гвинтові двигуни і привод долота колоною від
зовнішнього привода – ротора.
Особливо важливим є врахування взаємо
дії долота з породою вибою у відповідності з де
формаційними, гістерезисними і стохастични
ми властивостями розбурюваних порід.
Виходячи з вищенаведеного, коливання сис
теми «шарошкове долото – приводний двигун –
розбурювана порода» описуються складною
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Рис. 1.  Коректуючий пристрій генерації
параметричних коливань

Рис. 2.  Розрахункова моделююча схема взаємодії
вінця шарошки з вибоєм під час застосування
генератора параметричних коливань
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системою нелінійно-параметричних рівнянь, які
включають у себе різнотипні нелінійні функції.
Під час розв’язання такої системи рівнянь, які
будуть описувати динаміку бурильної колони з
параметричними коливаннями, у подальшому
необхідно використовувати методи математич
ного моделювання. На рис. 1 наведена конструк
ція коректуючого пристрою, який генерує пара
метричні коливання.
Пристрій складається з верхнього пере
відника 1, різьбою з’єднаного з корпусом 2,
в якому розташований комплект пружних
пластин 3, які жорстко з’єднані (вмонтовані) з
перевідником 1. Через жорстку муфту 8 вста
новлено другий комплект пружних пластин 4
з іншими геометричними і пружними пара
метрами, нижні кінці яких жорстко з’єднані з
багатозахідним гвинтом 6, який взаємодіє з ба
готозахідною гайкою 5, яка на різьбі кріпить
ся до корпусу 2, до гайки 5 на різьбі кріпиться
сальниковий пристрій 7. До кінця гвинта 6 крі
питься гвинтовий розширювач і шарошкове
долото. По центру пристрою проходить труба
для руху промивального розчину.
На рис. 2 наведена розрахункова моделюю
ча схема взаємодії вінця шарошки з вибоєм під
час застосування генератора параметричних
коливань.
Робота моделюючої схеми така: привод
ний вал вибійного двигуна чи бурильної ко
лони через перевідник 1 з’єднується з валом 2,
який виконаний зі співвісних частин і жорстко
закріплених між ними по комплекту пласких
стрічкових пружин 3 та 4, встановлених пер
пендикулярно одна до одної по осі вала. Під час
обертання бурильної колони або привідного
валу вибійного двигуна жорсткість конструкції
2, 3 і 4 в напрямку опорних пружин періодично
змінюється, завдяки чому збурюються параме
тричні коливання долота.
Умовою працездатності компоновок і дов
говічності їхніх елементів із параметричним
збуренням є наявність обмеження амплітуди
вертикальних коливань долота за рахунок зуб
чатої поверхні шарошок (періодичне встанов
лення з одного зуба на два) і пружних власти
востей розбурюваних порід на вибої. Під час
складання математичної моделі приймемо
низ
ку припущень. Долото будемо вважати
як абсолютно тверде тіло, пружні елементи –
безінерційними, приводний двигун – іде
альним, а опір у пружних зв’язках – в’язким.
Можна показати, що з точністю до малих ве
личин другого порядку відносно коефіцієнта
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параметричного збурення µ жорсткість
у напрямі осі x змінюється за законом
kn 1   sint  , де Ωt – швидкість обертання
привідного валу (бурильної колони).
З урахуванням прийнятих припущень рух
долота без урахування затухання опишеться та
ким рівнянням [4]:

Простішими в моделі прийняті зосередже
ні елементи: маса M, гнучкість C та загальний
опір витрат R, допускаючи, що сила, яка по
трібна для їх подолання, пропорційна швидко
сті переміщення. Для подальшого дослідження
динамічних параметрів механічної системи бу
рильної колони і взаємодії її з наддолотною сис
2
темою і вибоєм наведемо її у вигляді блоків, які
d x
dx
dx
m 2  b  x   bn 1  1sint   Fr  x   kвзаємодіють
0,
 x собою.
n 1   sintміж
Така модель бурильної
dt
dt
dt
колони наведена на рис. 3.
dx
(1)
 bn 1  1sint   Fr  x   k n 1   sint  x  0,
Перший блок моделює талеву систему, яка
dt
де b ( x ) – коефіцієнт, який є функцією жорсткос
має жорсткість C0 та масу рухомого вантажу
тей моделі і переміщення центра долота під час
M 0 (рис. 3, а). Як реальна коливна система,
встановлення долота з одного зубця на два; bn –
талева система володіє узагальненим опором.
коефіцієнт, який враховує збурення параме
Враховуючи жорстке закріпленя нерухомої
тричних коливань за рахунок дії нелінійних
частини блока, отримаємо в моделі з’єднання
пружних елементів, осі яких збігаються з віссю
вузлом трьох механічних опорів. Через те, що
x, обидва коефіцієнти b ( x ) та bn залежать від
динамічне навантаження прикладене до входу
A з боку бурильної колони, талева система від
швидкості елементів, розміщених вздовж осі x ;
повідає паралельній реакції всіх трьох елемен
Fr ( x ) – коефіцієнт, який залежить від жор
сткостей системи, осьового переміщеня центра
тів. У подальшому для дослідження такої меха
долота, а також від координати x ; kn – коефіці
нічної системи застосуємо імпедансний метод
єнт жорсткості пристрою, який збурює параме
дослідження коливань [6].
тричні коливання; µ1 і µ – відповідно коєфіці
Згідно з правилом додавання, імпеданс у
єнти параметричного збурення, які
точці A буде:
пропорційні швидкості

dx
і переміщеню по
dt

координаті x [5].
Колона бурильних труб складається з низ
ки секцій, що становить послідовне механічне
з’єднання з бурильних і обважнених бурильних
труб, а у її нижній частині розміщений породо
руйнівний елемент.


1 
Z 0 =+
R0 i  ω M 0 +
Rm + ixm , (2)
=
ωC0 

де Z 0 – вхідний імпеданс талевої системи;
ω – циклічна частота; i= −1 ; Rm = R0 ;
1
.
=
xm ω M 0 +
ωC0

Рис. 3.  Схема бурильної колони у вигляді блоків:

а – модель із розподіленими параметрами; б – модель із зосередженими праметрами
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У другий блок моделі входить верхня секція
бурильних труб (рис. 3, б).
У допустимій межі малої ділянки dx
стрижня постійного перерізу довжиною Li
розподілені параметри можна замінити зосере
дженими (рис. 3, б)
(3)
=
dm m=
C=
R1dx,
1dx; dC
1dx; dR
де m1 – маса одиниці довжини стрижня; C1 –
гнучкість одиниці довжини стрижня; R1 – опір
втрат на одиницю довжини стрижня.
Величина R1 визначається з характеристи
ки процесів у колоні і приймається постійною з
деякими припущеннями.
Аналіз розмірностей показує можливість роз
рахунку за відомим коефіцієнтом затухання β

втрат в амортизаторі; UP – лінеаризована
гнучкість амортизатора; Z B – імпеданс ділянки
OB ; RB – активний складник імпедансу; RT1 –
опір втрат на розширювачах, центраторах тощо;
X B – реактивний складник імпедансу.
Навантаженням для розподіленої системи
труб, які моделюються стрижнем BD , у роз
глянутій системі є імпеданс Z B , включений на
кінці D стрижня. За динамічного збурення Fg
в точці D імпеданс входу системи буде:
(6)
=
Z D w0' cth ( γ L1 − θ ) ,
'
де w0 – хвилевий опір стрижня з урахуванням
втрат; γ – постійна розповсюдження; θ – фа
зовий кут, який враховує вплив кінцевого на
вантаження, тобто неузгодженість w0' та Z D .

2β
w0' =
( R1 + iω m1 ) / ( iωC1 ) ; γ =
( R1 + iω m1 ) iωC1 ;
, (4)
ωC0
тобто має місце наближена еквівалентність
w0' =
( R1 R+1iω m1 ) / ( iωC1 ) ; γ =
( R1 + iω m1 ) iωC1 ;
коефіцієнту затухання β .
 − w0' 
Бурильна колона в моделях становить по
(7)
θ = arth 
.
Z
слідовну систему однорідних стрижнів. У зв’яз
 D 
=
R1

β 2 + ω m1C1

ку з повторенням етапу розрахунку під час
переходу по секціях колони можливе застосу
вання узагальненого блоку моделі, який являє
собою комбінацію можливих і розподілених
елементів (рис. 3).
Ділянка AD містить лінеаризовані пара
метри амортизатора та зосередженого тертя в
точці B , а BD – секцію бурильних труб у ви
гляді стрижня. Збурення з боку долота за від
сутності у компоновці коректуючих елементів
(генератора параметричних коливань, аморти
затора) передається в точку D ( D1 ) . Ділянка
OB являє собою навантаження для стрижньо
вої системи BD . Імпеданс ділянок AB і OB :

Z AB =
RP −

ZB =
де Z AB

i
RUP + iX UP ;
=
ωUP

(5)

Z 0 Z AB
+ RT1 = ( RB + RT1 ) + iX B ,
Z 0 + Z AB
– імпеданс ділянки AB ; RP – опір

За наявності другого послідовного стрижня
значення переприсвоюється точці A , а в ділян
ку AD вводяться параметри іншого стрижня
без будь-яких змін. Розв’язок повторюється за
всіма розподіленими елементами. У результаті
отримаємо імпеданс входу бурильної колони
Z вх  Rвх  iX вх ,
(8)
де Rвх – активний складник Z вх бурильної коло
ни; X вх – реактивний складник Z вх.
За середнім значенням амплітуди подов
жніх коливань долота HD визначаємо амплі
туду динамічного навантаження на долото:
(9)
Fg  Z вх  HD.
За частотного дослідження моделі отримає
мо залежність амплітуди динамічного наванта
ження як функції частоти взаємодії або частоти
обертання долота і взаємодії озброєння долота
з вибоєм, за розташування над долотом корек
туючих елементів (амортизатора, генератора
параметричних коливань) (рис. 4).

Рис. 4.  Схема роботи шарошки долота з урахуванням коректуючих елементів:

1 – талева система; 2 – колона бурильних труб; 3 – генератор параметричних коливань; 4 – гвинтова пара (гвинтовий
підсилювач осьового навантаження); 5 – амортизатор; 6 – наддолотна масса (перевідник); 7 – долото
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Виходячи зі схеми (рис. 4) і виразу для ви
значення динамічного навантаження долота (9)
та враховуючи зміну його роботи за рахунок
впливу коректуючих елементів:

Fg  Z вх  HD
де

1
k п 1   sint  ,
tan

(10)

1
– передавальне число гвинтового мехаtanγ

нізму.
Коефіцієнт
параметричного
збурен
ня, де жорсткість по напрямку x за законом
kn 1   sint , де Ωt – швидкість обертання
долота.
Вхідний потік енергії в бурильну колону
( N + 1) -ий X = L блок харектиризується про
хідною потужністю на активному складнику
імпедансу входу:
W  0,5 Fg 0vm 0 Rвх / Zвх .
(11)
Передавальна функція Π бурильної ко
лони отримується як відношення амплітуд ві
брошвидкості рухомого вантажу (вертлюга)
vm 0 та віброшвидкості долота Ωt . Звідки за
заданої амплітуди кінематичного збурення на
долоті, за відсутності коректуючи елементів
режимів буріння, передавальна функція бу
рильної колони має такий вигляд, як і амплі
тудно-частотна характеристика коливань верху
бурильної колони:
Π  vm 0 /  t.
(12)
Це доведено багатьма віброзаписами коли
вань безпосередньо в процесі буріння верти
кальних свердловин.

Висновки
1. Коливання системи «шарошкове долото –
його привід – розбурювана порода» описується
складною системою нелінійно-параметричних
рівнянь, які включають у себе різнотипні нелі
нійні функції.
2. Умовою працездатності компоновок і
довговічності їхніх елементів із параметрич
ними збуреннями є наявність обмеження амп
літуди резонансних вертикальних коливань
долота за рахунок зубчатої (висоти і геометрії
озброєня) поверхні шарошок, за періодичного
переступання з одного зуба на два, фізико-ме
ханічних властивостей розбурюваних порід і
властивостей коректуючих елементів, встанов
лених над долотом.
3. Шарошкове долото є механізмом із «пере
ривчастим» рухом і має схильність до значного
викривлення вихідних кінематичних функцій.
Цей недолік пов’язаний зі скачкоподібною змі
ною похідних функцій положення веденого еле
менту (долота), що призводить до періодичних
збурень імпульсного характеру.
4. Колона бурильних труб складається з
низки секцій, що можна представити як низку
блоків, що вбирають у себе як елементи із зо
середженними параметрами, так і елементи з
розподіленними параметрами. Це дає можли
вість застосувати імпендансний метод для її
динамічного дослідження і визначати її дію на
коректуючі елементи і долото.
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Розрахунок КНБК з двома породоруйнуючими
інструментами для буріння свердловин ø555 мм
з набором зенітного кута
© Воєвідко І.В.
д-р тех. наук
Токарук В.В.
ІФНТУНГ

UA

Проведено розрахунок компоновок низу бурильної колони, до складу яких входить долото діаметром 393,7 мм, розширювач діаметром 555 мм і різна кількість опорно-центрувальних елементів, які можна використовувати для проведення свердловин великого
діаметра з набором зенітного кута. Наведено графічні залежності, згідно з якими можна
здійснити вибір оптимальної компоновки низу бурильної колони залежно від кінцевого зенітного кута, якого потрібно досягнути під час буріння інтервалу стовбура певної
довжини. Визначено універсальну компоновку низу бурильної колони для буріння похило-скерованих стовбурів великого діаметра з широким діапазоном досягнення кінцевих
зенітних кутів.
Ключові слова: зенітний кут, інтенсивність викривлення, розширювач, траєкторія
свердловини, ступеневі КНБК, ексцентриситет.

RU

Проведен расчет компоновок низа бурильной колонны, в состав которых входит долото
диаметром 393,7 мм, расширитель диаметром 555 мм и разное количество опорно-центрирующих элементов, которые можно использовать для проведения скважин большого диаметра с набором зенитного угла. Приведены графические зависимости, согласно
которым можно осуществить выбор оптимальной компоновки низа бурильной колонны в зависимости от конечного зенитного угла, которого нужно достичь при бурении
интервала ствола определенной длины. Определена универсальная компоновка низа
бурильной колонны для бурения наклонно-направленных стволов большого диаметра
с широким диапазоном достижения конечных зенитных углов.
Ключевые слова: зенитный угол, интенсивность искажения, расширитель, траектория скважины, ступенчатые КНБК, эксцентриситет.

EN

The calculation of BHA, which includes a bit of diameter 393.7 mm, an underreamer diameter
555 mm and a different number of centralizers, which can be used for drilling wells of large
diameter with increasing of inclination angle. The graphical dependences are presented in accordance with which it is possible to choose the optimal BHA, depending on the final inclination angle, which should be achieved by drilling the interval of the well of a certain length. The
universal BHA for directional drilling of large-diameter wells with a wide range of reaching the
final inclination angles has been determined.
Key words: inclination angle, curving intensity, underreamer, trajectory of well, BHA with double
cutting tools, eccentricity.

УДК 622.43.92

Під час спорудження глибоких свердловин
часто передбачається спуск колон великого діа
метра (426 мм і більше) на значну глибину, що,
відповідно, приводить до буріння стовбурів ді
аметром 555 мм. Буріння суцільним вибоєм та
ких свердловин не є раціональним через значну
витрату енергії на руйнування породи за досить
великої площі контакту поверхні породоруй
нівного інструмента, а також через відсутність
можливості керування траєкторією стовбура
свердловини [1]. У цьому разі доцільно вико
ристовувати одночасно два породоруйнівних
інструменти, а саме пілотне долото для задання
напрямку буріння і розширювач для формуван
ня основного стовбура.
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Раніше авторами було проведено аналіз
процесу буріння свердловин великого діаметра
з використанням долота діаметром 295,3 мм
і розширювача 393,7 мм [2] і описані основні
компоновки низу бурильної колони (КНБК) з
двома породоруйнівними інструментами для
буріння умовно вертикальних і похило-скеро
ваних свердловин.
Основним фактором, що дає змогу здійс
нювати керування траєкторією стовбура ве
ликого діаметра, є утворення ексцентриситету
на розширювачі, тобто зміщення осі основ
ного стовбура відносно пілотного в процесі
поглиблення [3]. Причиною виникнення екс
центриситету є відмінність між величинами
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і напрямками результуючих відхиляючих сил
на долоті і розширювачі, які визначаються як
різниця технічної і геологічної відхиляючих
сил на кожному породоруйнуючому інстру
менті. У разі необхідності проведення стов
бура свердловини з набором зенітного кута
потрібно провести аналіз масиву КНБК, до
складу яких входять два породоруйнівні ін
струменти і різна кількість опорно-центру
вальних елементів (ОЦЕ), і вибрати опти
мальні варіанти для вирішення певної задачі
спрямованого буріння.
На рис. 1 зображено схеми 4 типів КНБК з
долотом і розширювачем, аналіз яких здійсню
вався в цій статті, до складу яких входять доло
то, розширювач і різна кількість ОЦЕ.
Під час виконання розрахунку згідно з
методикою, розробленою авторами [4], було
проаналізовано роботу зазначених вище типів
КНБК за різних геологічних умов, а саме за різ
них індексів анізотропії пласта:
– ізотропні гірські породи (h = 0);
– гірські породи з середнім індексом ані
зотропії (h = 0,0075);
– гірські породи з максимальним індексом
анізотропії (h = 0,015).
Під час проведення розрахунків було прий
нято, що механічна швидкість буріння стано
вить 1 м/год.
Для буріння свердловин із різним індексом
анізотропії у разі необхідності набору зенітно
го кута в напрямку підняття пластів можна ви
користовувати такі безопорні двовибійні КНБК
(рис. 1, а): долото Ø393, 7 мм + ОБТ Ø229 мм 5–9 м +
РШ Ø555 мм + ОБТ Ø254 мм.
На рис. 2 показано графічні залежності змі
ни темпу викривлення стовбура свердловини з

а

б

в

поглибленням для компоновок, які дають змо
гу досягнути максимального і мінімального
значення зенітного кута на інтервалі буріння,
рівному 500 м.
Аналізуючи ці графіки, можна дійти вис
новку, що зміна анізотропії породи незначно
впливає на зміну інтенсивності викривлення.
Під час використання КНБК з меншою довжи
ною направляючої ділянки помітно точку пе
регину графіка А, що пов’язано з досягненням
максимального значення ексцентричного змі
щення розширювача. Після цього моменту по
дальше буріння відбувається з меншим темпом
набору зенітного кута, за стабільного значен
ня ексцентриситету, що пов’язано зі зменшен
ням величини результуючої відхиляючої сили
на долоті за рахунок збільшення її технічного
складника. На графіку, який відповідає КНБК
з більшою довжиною пілотної ділянки, можна
спостерігати монотонне зростання величини
темпу набору зенітного кута.
На рис. 3 зображено графічні залежності
зміни зенітного кута з поглибленням, що є по
хідними від попереднього графіка і відобража
ють зміну траєкторії стовбура свердловини з
поглибленням у площині викривлення.
Як можна побачити на рис. 3, ці компонов
ки дають можливість проводити свердловини
в ізотропних породах із зміною зенітного кута
від 2° до 10,9° на інтервалі буріння 500 м і в по
родах з індексом анізотропії 0,0075 із збільшен
ням зенітного кута від 2° до 14° за такий самий
інтервал поглиблення.
Встановлення ОЦЕ над розширювачем
дасть змогу зменшити технічну складову від
хиляючої сили на ньому, що приведе до менш
інтенсивного формування ексцентриситету і,

г

Рис. 1.  Схеми компоновок низу бурильної колони з

двома породоруйнівними інструментами:
а – без ОЦЕ; б – з ОЦЕ над РШ; в – з ОЦЕ над долотом і РШ;
г – з ОЦЕ над долотом і двома ОЦЕ над РШ

Рис. 2.  Зміна інтенсивності викривлення і, град./10 м, із
поглибленням свердловини Н, м для КНБК такого типу –
долото Ø393,7 мм + ОБТ Ø229 мм (l1) м + РШ Ø555 мм +
ОБТ Ø254 мм: 1 – l1 = 5 м, h = 0,0075; 2 – l1 = 9 м, h = 0
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Рис. 3.  Зміна зенітного кута α, град., з поглибленням
свердловини Н, м, для КНБК такого типу – долото
Ø393,7 мм + ОБТ Ø229 мм (l1) м + РШ Ø555 мм +
ОБТ Ø254 мм: 1 – l1 = 5 м, h = 0,0075; 2 – l1 = 9 м, h = 0

відповідно, до стабільного росту інтенсивності
викривлення. Було розглянуто КНБК з відстан
ню від РШ до ОЦЕ в діапазоні 1–5 м. Після про
ведення розрахунку й аналізу КНБК з одним
ОЦЕ над розширювачем можна виділити з них
такі, які підходять для буріння свердловин із
набором зенітного кута в напрямку природного
викривлення під час буріння в ізотропних по
родах і в породах із різними індексами анізотро
пії (рис. 1 – б) – долото Ø393,7 мм + ОБТ Ø229
мм 5 м + РШ Ø555 мм + ОБТ Ø254 мм 1–5 м +
ОЦЕ Ø555 мм + ОБТ Ø254 мм.
На рис. 4 зображено зміну інтенсивності
викривлення для середніх значень відстані від
РШ до ОЦЕ (3 м) для кожного типу геологічних
умов буріння.
Аналізуючи ці графіки, можна дійти вис
новку, що зі зменшенням анізотропії гірських
порід інтенсивність викривлення також змен
шується. Це можна пояснити тим, що вплив

Рис. 4.  Зміна інтенсивності викривлення і, град./10 м,
із поглибленням свердловини Н, м, для такого типу
КНБК – долото Ø393,7 мм + ОБТ Ø229 мм 5 м +
РШ Ø555 мм + ОБТ Ø254 мм 3 м + ОЦЕ Ø555 мм +
ОБТ Ø254 мм: 1 – h = 0,015; 2 – h = 0,0075; 3 – h = 0
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геологічного складника на величину темпу на
бору зенітного кута відповідно зменшується.
Для кожної з кривих є характерним зростання
величини інтенсивності викривлення під час
поглиблення. Цей факт пов’язаний із набором
ексцентриситету під час буріння в бік падіння
пластів, що підсилює ефект викривлення в про
тилежному напрямку.
На рис. 5 наведено графічні залежності змі
ни зенітного кута в процесі буріння, які є похід
ними від графіків на рис. 4.
З графіків на рис. 5 можна помітити, що
кінцеве значення зенітного кута становить від
10° до 17,2° в кінці інтервалу буріння довжиною
500 м, в напрямку природного викривлення за
початкового кута нахилу стовбура 2°.
Під час проектування компоновок з двома
ОЦЕ відстань від РШ до ОЦЕ була прийнята
рівною 3 м, оскільки під час розрахунків попе
редньої КНБК відхилення значень для інших
довжин цієї ділянки були незначними.
Для буріння свердловин із набором зенітно
го кута в напрямку підняття пластів підходить
така компоновка (рис. 1, в): долото Ø393,7 мм +
ОБТ Ø229 мм 1 м + ОЦЕ Ø393,7 мм + ОБТ Ø229 мм
4 м + РШ Ø555 мм + ОБТ Ø25 4мм 3 м + ОЦЕ
Ø555 мм + ОБТ Ø254 мм – для порід з індексом
анізотропії 0,015.
Буріння за допомогою цієї компоновоки
дає змогу досягнути величини зенітного кута
6,4° в кінці інтервалу буріння довжиною 500 м.
У процесі поглиблення спостерігається стабіль
ний набір кута, що дає змогу забезпечити висо
ку якість стовбура свердловини.
Для буріння з використанням КНБК з одним
ОЦЕ над долотом і двома над розширювачем,

Рис. 5.  Зміна зенітного кута α, град., із

поглибленням свердловини Н, м, для такого типу
КНБК – долото Ø393,7 мм + ОБТ Ø229 мм 5 м +
РШ Ø555 мм + ОБТ Ø254 мм 3 м + ОЦЕ Ø555 мм +
ОБТ Ø254 мм: 1 – h = 0,015; 2 – h = 0,0075; 3 – h = 0
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Рис. 6.  Зміна інтенсивності викривлення і, град./10 м, із

Рис. 7.  Зміна зенітного кута α, град., із поглибленням
свердловини Н, м, для КНБК такого типу – долото
Ø393,7 мм + ОБТ 229 мм (l1) м + ОЦЕ Ø393,7 мм +
ОБТ Ø229 мм (5м - l1) + РШ Ø660 мм + ОБТ Ø254 мм 3 м +
ОЦЕ Ø660 мм + ОБТ Ø254 мм 5 м + ОЦЕ Ø660 мм +
ОБТ Ø254 мм: 1 – l1 = 1м, h = 0,015; 2 – l1 = 4м, h = 0,015;
3 – l1 = 1м, h = 0,0075; 4 – l1 = 3м, h = 0,0075

для проведення свердловин із набором зенітно
го кута по підняттю пластів підходять такі ком
поновки (рис. 1, г) – долото Ø393,7 мм + ОБТ
Ø229 мм 1 – 4 м + ОЦЕ Ø393,7 мм + ОБТ Ø229 мм
4 – 1 м + РШ Ø660 мм + ОБТ Ø254 мм 3 м + ОЦЕ
Ø660 мм + ОБТ Ø254 мм 5 м + ОЦЕ Ø660 мм +
ОБТ Ø254 мм для порід із середнім і макси
мальним індексами анізотропії.
На рис. 6 зображені графіки зміни інтен
сивності викривлення з поглибленням для вка
заних вище КНБК.
Можна дійти висновку, що зі збільшенням
відстані від долота до першого ОЦЕ темп на
бору зенітного кута зменшується. Для кожної
кривої характерною є наявність точки переги
ну, у цьому випадку мінімуму, що пояснюєть
ся досягненням на цій глибині максимального
значення ексцентриситету в напрямку піднят
тя пластів, а під час подальшого поглиблення
за стабільного ексцентричного зміщення від
бувається збільшення величини інтенсивності
викривлення.
На рис. 7 наведені графічні залежності змі
ни зенітного кута в процесі буріння для КНБК
цього типу.

На інтервалі буріння, рівному 500 м, ці
компоновки дають змогу отримати приріст зе
нітного кута від 2° до 7,4° – 18,2° залежно від
довжини пілотної ділянки й анізотропії порід.

поглибленням свердловини Н, м, для КНБК такого типу –
долото Ø393,7 мм + ОБТ Ø229 мм (l1) м + ОЦЕ Ø393,7 мм +
ОБТ Ø229 мм (5м - l1) + РШ Ø660 мм + ОБТ Ø254 мм 3 м +
ОЦЕ Ø660 мм + ОБТ Ø254 мм 5 м + ОЦЕ Ø660 мм +
ОБТ Ø254 мм: 1 – l1 = 1м, h = 0,015; 2 – l1 = 4м, h = 0,015;
3 – l1 = 1м, h = 0,0075; 4 – l1 = 3м, h = 0,0075

Висновки.
1. Проаналізовано роботу кожного з чоти
рьох типів ступеневих КНБК за зміни відстані
між долотом і РШ, а також різних місцезнаход
жень ОЦЕ. Розраховано інтенсивність викрив
лення стовбура свердловини і, як результат,
кінцеві зенітні кути (6,4° – 18,2°), яких можна
досягнути з використанням кожної з описаних
компоновок у разі буріння інтервалу стовбура
довжиною 500 м.
3. Ступеневі КНБК, до складу яких входять
три ОЦЕ, є найбільш універсальними для про
ведення стовбурів великого діаметра, оскільки,
використовуючи їх на інтервалі буріння 500 м,
шляхом зміни місцезнаходження опорно-цен
трувального елемента між долотом і розширю
вачем можна керувати інтенсивністю викрив
лення в діапазоні (0,05–0,54) град./10 м, що дає
змогу досягнути значень кінцевого зенітного
кута в межах від 7,4° до 18,2°.
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Верифікація геологічних та техногенних
чинників ризику під час експлуатації
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UA

Проведено аналіз впливу геологічних та техногенних чинників на функціонування магістрального газопроводу (МГ) «Уренгой – Помари – Ужгород» та визначено проблемні
ділянки ризиків. Виконано обґрунтування безпечної експлуатації трубопровідних систем, що здійснюється за допомогою оцінювання геологічних чинників ризику на ділянках газопроводу «УПУ». Це дає можливість виділити потенційно небезпечні ділянки МГ
для проведення техніко-організаційних заходів щодо попередження аварій під час експлуатації МГ.
Доведено доцільність подальших досліджень та оцінки ризиків трубопровідних систем з
метою отримання достовірної інформації про потенційно небезпечні ділянки МГ.
Ключові слова: магістральний газопровід, КС, технічне діагностування, ризик, еколого-
техногенна безпека, газопровід, напружено-деформований стан, короткоживучі підкоркові локальні збурення (КПЛЗ).

RU

Проведен анализ влияния геологических факторов на функционирование магистрального газопровода (МГ) «Уренгой – Помары – Ужгород» и определены проблемные участки рисков. Выполнено обоснование безопасной эксплуатации трубопроводных систем,
которое осуществляется с помощью оценки геологических факторов риска на участках
газопровода «УПУ». Это дает возможность выделить потенциально опасные участки МГ
для проведения технико-организационных мероприятий по предупреждению аварий
при эксплуатации МГ.
Доказана целесообразность дальнейших исследований и оценки рисков трубопроводных систем с целью получения достоверной информации о потенциально опасных
участках МГ.
Ключевые слова: магистральный газопровод, КС, техническая диагностика, риск, эколого-техногенная безопасность, газопровод, напряженно-деформированное состояние,
короткоживущие подкорковые локальные возмущения (КПЛЗ).

EN

The influence of geological factors on the functioning of the Urengoy-Pomary-Uzhgorod
trunk gas pipeline (MG) is analyzed and problem areas are identified. The substantiation of
safe operation of pipeline systems is grouded, which is carried out by means of estimation of
geological risk factors on the sections of the UPU gas pipeline. This makes it possible to identify potentially hazardous areas of MG for technical and organizational measures to prevent
accidents during the operation of MG.
The feasibility of further research and risk assessment of pipeline systems has been proved in
order to obtain reliable information on potentially hazardous areas of MG.
Key words: risk, environmental and technological safety, gas pipeline, stress-strain state, shortlived subcortical local perturbations (KPLZ).

Сучасна філософія експлуатації технологіч
них об’єктів за їхнім технічним станом на осно
ві даних технічного діагностування виправдала
себе й успішно функціонує у різних сферах еко
номічної діяльності соціуму.
На підприємствах НАК «Нафтогаз
України» згаданий підхід почав застосову
ватися на початку 2000-х років. Зокрема,
в системі ДК «Укртрансгаз» був створе
ний спеціальний структурний підрозділ –
Науково-виробничий центр технічного діа
гностування газопроводів (НВЦ «Техдіагаз»).
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Роботи з діагностування трубопроводів і
технологічного обладнання компресорних
станцій (КС) проводилися відповідно до пла
нів та виробничих завдань, але без урахуван
ня геологічних чинників ризику.
Магістральні газопроводи – це лінійні
об’єкти, які на своєму шляху перетинають: тек
тонічні розломи, зсуви, техногенні зони тощо.
Сучасні рухи земної кори можуть досягати 12
мм/рік і більше, аномальні природні рухи зем
ної кори можуть бути на два порядки більшими
(див. нижче).

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Назва дільниці
МГ

Діаметр труби,
мм

Довжина, км

Рік вводу в
експлуатацію

I
черга

Кількість
лініаментів по
дільницях МГ

Градієнти
тектонічних
порушень земної
кори

Таблиця 1. Градієнти корозійних дефектів ділянок трубопроводу та тектонічних порушень земної кори

Новопсков –
Борова

1220

122

1980

8

215

0,07

1,76

31

0,25

Новпсков –
Луганськ

1220

100

1982

53

1057

0,53

10,57

52

0,52

Красилів –
Тернопіль

1020

104

1973

116

505

1,02

4,57

36

0,33

Кількість
дефектів

Авторами проведено дослідження впливу
розривних порушень земної кори на корозій
ність тіла труби [1]. Для цього розглянуто три
ділянки магістрального газопроводу:
– Новопсков – Борова, довжиною 122 км,
діаметр труби – 1220 мм, внутрішньотрубна
магнітна дефектоскопія (ВМД) на якому прове
дена у 1998 р.;
– Новпсков – Луганськ, довжиною 100 км, ді
аметр труби – 1220 мм, ВМД проведена у 1998 р.;
– ділянка трубопроводу Красилів –
Тернопіль, довжиною 104 км, діаметр труби –
1020 мм, ВМД проведена у 2000 р.
Ділянка Новопсков – Луганськ розташова
на у субмеридіональному напрямку, решта ді
лянок – у субдовготному.
Вибрані ділянки характеризуються граді
єнтами корозійних дефектів (співвідношенням
кількості дефектів на один кілометр трубопро
воду) і градієнтами тектонічних порушень зем
ної кори (співвідношенням кількості лініментів
на один кілометр трубопроводу) (табл. 1).
З таблиці видно, що ділянки «Новопсков –
Борова» і «Новопсков – Луганськ» уведені в екс
плуатацію майже одночасно, але корозійних де
фектів на останній майже на порядок більше.
Ділянка «Красилів – Тернопіль» уведена в експлу
атацію майже на 10 років раніше двох згаданих
ділянок, і на ній корозійних дефектів, що підля
гають ліквідації в першу чергу, більше у два рази,
ніж на перших двох разом узятих. Кількість ліні
ментів по ділянках МГ не пропорційна довжині ді
лянки. Так, на найкоротшій ділянці «Новопсков –
Луганськ» їх кількість максимальна і становить 52.
Градієнти тектонічних порушень за своїми чис
ловими характеристиками повторюють загальну
закономірність розподілу корозійних дефектів по
ділянках магістральних газопроводів.

Градієнти
корозійних
дефектів

II
черга

I
черга

II
черга

Вплив деформаційних процесів у розлом
них зонах земної кори на інженерні споруди й
урахування цих чинників під час проєктування
й експлуатації інженерних споруд вивчається
низкою авторів [2, 3]. Інтенсивно досліджують
ся геодинамічні чинники та їх вплив на об’єк
ти нафтогазового комплексу. Еманаційна, га
зова і радіохвильова зйомки поверхні по трасі
трубопроводу показали, що в зонах тектоніч
них порушень у ґрунтовому повітрі є до шести
і більше відсотків метановуглекислих газів, під
вищений вміст радону, торону, значна анізотро
пія властивостей гірських порід [4].
Проведені нами дослідження на трьох ді
лянках газопроводів показали, що частота ко
розійних пошкоджень, виявлених за даними
внутрішньотрубної дефектоскопії, пропорцій
на кількості тектонічних порушень, виявлених
під час дешифрування аерокосмічних знімків.
Мірилом оцінення доцільності проведен
ня внутрішньотрубної магнітної дефектоскопії
(ВМД) пропонуємо використовувати градієнт
(Gτ ) тектонічних порушень на один кілометр
траси магістрального газопроводу.
За числових значень цього градієнта Gτ ≤ 2
запускання інтелектуального поршня на цій ді
лянці газопроводу недоцільне.
У роботі [5] виконано аналіз впливу гео
логічних чинників ризику на надійність робо
ти МГ «Союз», на ньому виявлено дві потен
ційно небезпечні ділянки: КС «Первомайська»
та КС «Машівка», а також ділянка між
КС «Машівка» – КС «Кременчук» і ділянка від
КС «Бар» до КС «Ужгород».
З огляду на те, що МГ «Уренгой – Помари –
Ужгород» натепер є основним експортним га
зопроводом, розглянемо вплив геологічних
та техногенних чинників на важливість його
№6 2019 |

| 23

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
надійної та безпечної роботи, із виділенням по
тенційно небезпечних ділянок.
Слід зазначити, що процес аналізу, оціню
вання й управління ризиком загалом є ітера
ційною процедурою, в якій на кожному етапі
аналізу враховуються результати, отримані на
попередніх етапах.
Найбільша кількість аварій за останні
роки відбулася на магістральному газопроводі
«Уренгой – Помари – Ужгород» [6, 7]:
11.04.2003 р. на 3736 км ділянки КС
Ставище – КС Іллінці;
07.05.2007 р. на 3737 км ділянки КС
Ставище – КС Іллінці;
06.12.2017 р. на 3854,3 км ділянки КС
Іллінці – КС Бар.
Згідно з висновками Інституту проблем міц
ності [9], параметри напружено-деформованого
стану не були критичними, але вони сприяли
руйнуванню газопроводу за умови наявності
дефектів у газопровідній трубі. Зміна просто
рового положення ділянки газопроводу у вер
тикальній площині була зумовлена надмірним
баластуванням газопроводу, а в горизонтальній –
вірогідною дією зсувних процесів на схилі при
леглого пагорба.
Описані вище аварії вказують на те, що
найбільшу небезпеку для лінійної частини магі
стральних газопроводів становить наявність ді
лянок газопроводу в напружено-деформовано
му стані, причиною яких є геологічний вплив,
тобто швидкість ґрунтової корозії металу, що

Рис. 1.  Розташування КС на МГ УПУ
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знижує захисні властивості ізоляційних полі
мерно-стрічкових покрить.
Оскільки об’єкти газотранспортної систе
ми – це споруди тривалого користування, які
піддаються старінню, то зі збільшенням термі
ну експлуатації відмови системи зростають, а
значить, зростають потреби аналізу кількісного
ризику в економіці та промисловості.
Однією з основних умов безпечної екс
плуатації газопроводу є його герметичність.
Наявність відкритих ділянок та критичних не
безпечних екологічних зон поряд із газопрово
дом у разі відсутності своєчасного обстеження
та проведення ремонту можуть привести до
розгерметизації газопроводу та виникнення
аварійної ситуації. Найбільша екологічна не
безпека притаманна трубопроводам великого
діаметру – 1020–1420 мм.
Під час розгерметизації газопроводу відбу
вається викид газу в 90% випадків через утво
рення свища у стінці труби діаметром 8–25 мм до
моменту усунення витоку, а в 10% випадків спо
стерігається повний розрив труби. Здебільшого
джерелом займання є іскри, що утворюються
під час зіткнення фрагментів труби або ударів
по трубі твердих частинок [9].
Внаслідок експлуатації понад 25 років знач
ної частини газопроводів України зростає ризик
виникнення аварійно-небезпечних дефектів та
можливість руйнування трубопроводів. Це спри
чиняє надходження до атмосферного повітря,
ґрунту та водойм складників природного газу.
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Дані [10] щодо магістрального газопрово
ду «Уренгой – Помари – Ужгород», проєктна
пропускна здатність якого – 32 млрд м³ при
родного газу в рік, за період із 1970 по 2017 рр.
свідчать, що механічні пошкодження (зов
нішні впливи) є причиною руйнувань у 48,4%
випадків, а дефекти труб і брак у будівель
но-монтажних роботах становлять 18%, зов
нішня корозія є основною причиною руйну
вань у 16% випадків. Таким чином, головною
причиною аварій на магістральних газопро
водах є зовнішні впливи. Фактична пропуск
на здатність УПУ – 28 млрд м³ на рік. Діаметр
трубопроводу – 1420 мм. Трубопровід перети
нає Уральський хребет і понад шестисот річок,
включаючи Об, Волгу, Дон і Дніпро. Загальна
довжина газопроводу – 4451 км, протяжність
по території України – 1160 км. На трасі га
зопроводу розташовано 42 компресорні стан
ції, у тому числі на території України – 9 КС,
зокрема (рис. 1):
– КС-32 «Ромни»;
– КС-33 «Гребінки» (3488-й км);
– КС-34 «Софіївка»;
– КС-35 «Ставище»;
– КС-36 «Іллінці»;
– КС-37 «19-Бар»;
– КС-38 «Гусятин»;
– КС-39 «Богородчани»;
– КС-40 «Воловець».
Із аналізу першоджерел і на основі ви
конаних нами досліджень випливає, що з

геологічного погляду потенційно небезпечни
ми ділянками магістрального газопроводу є:
– тектонічні розломи (зони посилених де
формацій та руйнування земної кори);
– напружено-деформований стан геологіч
ного середовища;
– зсуви, карстові та сельові явища;
– гравітаційні неоднорідності;
– глибинні порушення, техногенні осідання
земної поверхні тощо.
Обґрунтування безпечної експлуатації
трубопровідних систем здійснюється за допомо
гою виявлення потенційно небезпечних ділянок
із позиції геологічної будови земної кори. Для
виявлення таких ділянок скористаємося текто
нічною основою за В.Г. Бондарчуком та ізоди
мічною основою сучасних рухів земної кори
за В.М. Матцьковою (рис. 2). Покажемо на ній
газопровід «УПУ» та з’ясуємо тектонічну актив
ність земної кори на ділянках, які він перетинає.
Як бачимо, більша частина магістрального
газопроводу має субширотну орієнтацію. Він
перетинає різновікові, різні за складом мобіль
ності геоструктурні елементи, а також регіони
різної спрямованості та інтенсивності сучасних
рухів земної кори.
Геологічна будова території України досить
різноманітна. Український кристалічний щит
(УКЩ) є піднятою ділянкою платформи. Він
складений найдавнішими гірськими породами.
Їхній вік становить 3,5–4 млрд років. Це – гра
ніти, гнейси, кварцити, пісковики та ін. УКЩ

Рис. 2.  Сучасні тектонічні рухи земної кори за В.М. Матцьковою уздовж газопроводу «УПУ»
№6 2019 |

| 25

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

Рис. 3.  Тектонічна будова України уздовж газопроводу «УПУ»
розбитий густою мережею глибинних розломів
на окремі, зміщені один відносно одного бло
ки. З розломами пов’язана більшість річкових
долин. Такими ж розломами щит відокрем
люється від Дніпровсько-Донецької запади
ни, Причорноморської западини та ВолиноПодільської плити.
На захід від УКЩ рзташована ВолиноПодільська плита, на північ від неї знаходиться
Галицько-Волинська западина.
До тектонічно піднятого рельєфу на
лежать не тільки гірські хребти Карпат
та Криму, але й усі височини (Волинська,
Подільська, Придніпровська, Приазовська,
Середньоросійська, Донецька), в основі яких за
лягають відповідно Волино-Подільська плита,
Український кристалічний щит, Воронезький
масив та Донецька складчаста споруда. До тек
тонічного опущеного ендогенного рельєфу нале
жать гірські долини, низовини (Придніпровська,
Причорноморська), що розміщені в межах тек
тонічних западин (Дніпровсько-Донецької та
Причорноморської) (рис. 3).
Схиловий тип формується під впливом
таких гравітаційних процесів, як зсуви, оси
пи, обвали, селеві явища, лавини. Три останні
спостерігаються на території України тільки у
гірських районах Криму та Карпат. Зсуви ха
рактерні для вододільних поверхонь не тільки
гірських областей, але й Волинської, Подільської,
Придніпровської, Приазовської та Донецької
височин. Текучі води своєю діяльністю фор
мують водний (флювіальний) тип рельєфу.
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Яри і балки найхарактерніші в Україні для
Волинської, Подільської та північної і цен
тральної частин Придніпровської височин, від
рогів Середньоросійської височини [11].
МГ «УПУ» перетинає південний схил
Во
ронезького кристалічного масиву, захід
ну частину Дніпро
всько-Донецької запади
ни з чисельними тектонічними розломами,
Український кристалічний щит (зокрема
Волино-Подільський антиклінорій), грецин
ську Волинсько-Подільську плиту та ГалицькоВолинську западину і Карпати. Таким чином,
ці магістральні газопроводи перетинають
Центральноукраїнську область сучасних підні
мань зі швидкістю рухів до 10 мм/рік, Тетіївську
область сучасних опускань і виходять на межі
Західноукраїнської області сучасних піднімань
зі швидкістю до 12 мм/рік.
Зауважимо, що згідно з гіпотезою Ю.В.
Баркіна всі оболонки землі мають ексцентрич
ність і відносну рухливість, що призводить до
землетрусів [12]. Крім цього, дослідження, які
виконав Е.В. Бородзичев, дають можливість
припустити, що землетруси породжуються на
рівні рідкого ядра. Таке раніше не відоме явище
отримало назву «короткоживучі підкоркові ло
кальні збурення» (КПЛЗ) – вертикальні пульса
ції окремих ділянок поверхні Землі з короткими
(за геологічними мірками) періодами [13].
Таким чином, земна кора являє собою
складну і чутливу систему нелінійних зв’яз
ків. Це дуже важливо усвідомлювати під час
урахування рівня впливу оцінки геологічного
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складника ризику. Амплітуда вертикальних
зсувів, що відбуваються за короткий промі
жок часу, може досягати декількох метрів.
Зароджуючись біля основ мантійних кана
лів, КПЛЗ активізують транскоркові розломи
і призводять до руйнації ґрунтів, перетікання
підземних вод, розвитку карстових і зсувних
явищ. Наприклад, на фазі підйому ділянки
розломи розкриваються, і падіння рівня води
може досягати кілометрової величини, при
цьому на поверхні землі утворюються концен
тричні вали і западини.
Звичайно, небезпека різко підсилюється,
коли ґрунтова подушка або підстеляюча її осно
ва мають підвищену тріщинуватість і розломи,
різко концентруючи згадані вище механічні
впливи, що передаються трубопроводу й утво
рюють зони концентрації напружень.
Із урахуванням згаданого вище з позиції
геологічних чинників на МГ «УПУ» можна ви
ділити такі зони ризику:
1. За глибинними розломами – 4 ділянки:
– на схід від компресорної станції КС-33
«Гребінки» до КС-32 «Ромни»;
–ділянка на захід від КС-33 «Гребінки» –
КС-34 «Софіївка»;
– ділянка на захід від КС-34 «Софіївка» –
КС-35 «Ставище»;
– ділянка на захід від КС-38 «Гусятин» до
КС-39 «Богородчани».
2. За тектонічними розломами – 6 ділянок:
– 1 ділянка між КС-32 «Ромни» та КС-33
«Гребінки»;
– 1 ділянка між КС-38 «Гусятин» та КС-37
«19-Бар»;
– 2 ділянки між КС-38 «Гусятин» та КС-39
«Богородчани»;
– між КС-39 «Богородчани» та КС-40
«Воловець» –2 ділянки.
3. За інтенсивністю сучасних рухів земної
кори: між КС-35 «Ставище» та КС-37 «19-Бар» –
2 ділянки, де земна кора піднімається зі швид
кістю 6–10 мм/рік; між КС-38 «Гусятин» та КС39 «Богородчани» – одна ділянка, де земна кора
піднімається зі швидкістю 10–12 мм/рік.
4. За зсувними зонами:
– 1 ділянка між КС-33 «Гребінки» – КС-34
«Софіївка»;
– 1 ділянка між КС-39 «Богородчани» та
КС-40 «Воловець».
5. Потенційно сейсмоактивні зони:
– КС-32 «Ромни» – КС-34 «Софіївка»: сила
поштовхів і коливань під час землетрусів від
4–5 балів;

– КС-34 «Софіївка» – КС-36 «Іллінці»: від
5–7 балів;
– КС-36 «Іллінці» – КС-38 «Гусятин»: від
6–8 балів;
– КС-39 «Богородчани» – КС-40 «Воловець»:
від 8 балів і вище.
6. Зона утворення селів:
КС-39 «Богородчани» – КС-40 «Воловець».
7. Техногенні зони – розроблення нафтових і
газових родовищ:
– 3 ділянки: Ромни-Гребінки; Гре
бін
киСофіївка; Богородчани-Воловець.
Таким чином, газопровід «УПУ» має 6 ді
лянок, що перетинають зони тектонічних роз
ломів; близько 500 км цього газопроводу зна
ходиться в зонах сучасних рухів земної кори,
що піднімаються зі швидкістю 6–12 мм/рік;
180 км газопроводу знаходиться у зсувних зонах.
Низка компресорних станцій цього газопрово
ду розташовані в потенційно сейсмоактивних
зонах із амплітудою від 6 (КС-34 «Софіївка») до
8 (КС-40 «Воловець») [14]. Ділянка газопрово
ду «Богородчани-Воловець» знаходиться в зоні
утворення селів.
Проаналізуємо й оцінимо кожну ділян
ку газопроводу «УПУ» та КС, враховуючи всі
шість геологічних чинників ризику:
I – глибинні розломи;
II – тектонічні порушення;
III – сучасні рухи земної кори;
IV – зсуви земних мас;		
V – утворення селів;		
VI – сейсмічна активність: (4 зона, 5 зона,
6 зона, 7 зона);
VII – техногенний чинник (розроблення
нафтових і газових родовищ тощо).
Наступним етапом дослідження буде ви
значення ділянок із найнебезпечнішими геоло
гічними чинниками ризиків. Для цього побу
дуємо розгорнуту трасу МГ «УПУ» в масштабі
1:2 000 000 із нанесеними на неї у відповід
ному масштабі всіх компресорних станцій і
всіх 6 геологічних та 1 техногенного чинника
ризику (рис. 4).
З рис. 4 видно, що ділянка газопроводу
«Богородчани – Воловець» і однойменні компре
сорні станції знаходяться в зоні сучасних рухів
земної кори зі швидкістю 12 мм/рік (III), зоні
зсувів земної поверхні (IV), зоні утворення селів
(V), зоні сейсмічної активності з силою 8 балів і
вище (VI). Також ділянка газопроводу «19-Бар –
Гусятин» перетинає зону глибинного розлому, дві
зони тектонічних розломів і знаходиться в зоні
сейсмічної активності силою 6 балів.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва КС
та ділянок МГ
Ромни
Ромни – Гребінки
Гребінківська
Гребінки – Софіївка
Софіївка
Софіївка – Ставище
Ставище
Ставище – Іллінці
Іллінці
Іллінці – 19-Бар
19-Бар
19-Бар – Гусятин
Гусятин
Гусятин – Богородчани
Богородчани
Богородчани – Воловець
Воловець
Всього:

Геологічні та техногенні складники ризику
I
1
0,5
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0,5
0
0
0
0
6

II
0.5
1
0
2
0
0
0
0,5
1
0
1
2
1
3
0
0
0
12

III
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
13

IV
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
5

V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2

VI
0.5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
21,5

VII
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3

2
5
1,5
7
3
2
2
2,5
2
1,5
2,5
4,5
3
6
5
7
6
62,5

Відстань
між КС, км

№

Сума
ризиків

Таблиця 2. Інтегральна оцінка геологічного складника ризиків МГ «УПУ»

112
120
118
111
118
120
127
117
943

Рис. 4.  Коридор геологічних чинників уздовж траси газопроводу «УПУ»
За даними таблиці 1 побудуємо графік
розподілу геологічних чинників ризику на МГ
«УПУ» (рис. 5).
Для кількісного вираження інтегральної
характеристики геологічного складника ри
зику, наприклад, ділянки магістрального га
зопроводу «Богородчани – Воловець», будемо
вважати, що:
(I) = (II) = (III) = (IV) =(V) = (VI) = (VII) = 1. (1)
Тобто чинники (I)–(VII) у формулі (1) рів
ні між собою, а їх вплив на окремі ділянки МГ
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оцінюється в 1 індекс. Але зони сейсмічної ак
тивності мають деяку дифернціацію:
4 зона – 0,5;
5 зона – 1;
6 зона – 1,5;
7 зона – 2.
КС «Гребінки», що знаходиться в сейсмо
активній зоні і ділить її навпіл, ми присвоюємо
індекс 1, а суміжним лінійним частинам магі
стрального газопроводу «Ромни – Гребінки» та
«Гребінки – Софіївка» – індекси 0,5. За цим пра
вилом нами складена табл. 2.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
Провівши пряму (рис. 5) на графіку I=3,7,
відокремимо на графіку ділянки МГ і КС, що
потрапляють у зону значущих ризиків. Це ді
лянки: КС «Гребінка – Софіївка – Ставище» і
«Бар – Гусятин – Волинець».
У даній роботі ми розглянули 6 основних
геологічних чинників потенційного ризику на
газопровід «УПУ», не враховуючи численні тех
ногенні чинники ризику:
– у мерзлих ґрунтах прокладено 120 км
газопроводу;
– 360 км – у болотах і заболочених ділянках;
– «Уренгой – Помари – Ужгород» перетинає
166 річок, 70 залізних і 323 автомобільних дороги.
Пересічений рельєф місцевості, наявність
великих природних та штучних перешкод, стис
лі умови, різкі зміни температури трубопрово
ду і навколишнього середовища є факторами,
які ускладнюють проектування та експлуатацію
газопроводів у цих регіонах.
Резюмуючи викладене вище, можна конста
тувати, що за геологічними чинниками близько
50% ГТС України знаходиться у зонах підви
щеного ризику. А це свідчить про необхідність
визначення напружено-деформованого стану
небезпечних ділянок газопроводу та виконан
ня геодезичного моніторингу газотранспортної
системи.
Використана нами топографічна карта
масштабу 1:2 000 000, не дає можливості ви
значити всі потенційно небезпечні ділянки
геологічних чинників ризику.

Рис. 5.  Розподіл геологічних та техногенних
чинників ризику на МГ «УПУ»

Якщо вважати, що значущі ризики IIII тіль
ки ті, що у лівій частині нерівності (2), то на МГ
«УПУ» можна виділити ділянки значущих ри
зиків (рис. 5):
n
I з  1 1 Li ,
(2)
n
де n – кількість ділянок ризиків на МГ «УПУ»; n=17;
n
L – сума всіх індексів, у нашому разі – 62,5.
1 i
Підставивши наші значення у вираз (2),
отримаємо:
(3)
I з  3,7.



Σ

2,5

I чинник: I = 4E-05L5 - 0,002L4 + 0,0341L3 - 0,2561L2 + 0,7412L

1-7 -реалізація чинників ризику
2-середнє значення
реалізації чинників
ризику

2

1-7

II чинник: I = 5E-05L5 - 0,0028L4 + 0,0515L3 - 0,3752L2 + 0,9691L
IIIчинник: I = -0,0001L5 + 0,0043L4 - 0,0526L3 + 0,1933L2 + 0,1123L

2

IV чинник: I = -4E-05L5 + 0,0015L4 - 0,0192L3 + 0,0828L2 - 0,0448L

1,5

I=0,9

1

0,5

Поліноміальна I чинника ризику
Поліноміальна II чинника ризику
Поліноміальна III чинника ризику
Поліноміальна IV чинника ризику

Богородчани-В ловець

Бого дчани

Гусятин-Бого дчани

Гусятин

19-Бар-Гусятин

19-Бар

Іллінці-19-Бар

Іллінці

Ставище-Іллінці

Ставище

Софіївка-Ставище

Софіївка

Гребінківска-Софіївка

-1

Гребінківска

-0,5

Ромни-Гребінківска

Ромни

0

Поліноміальна V чинника ризику
Поліноміальна IV чинника ризику
Поліноміальна IIV чинника ризику
Поліноміальна Σ чинника ризику

Рис. 6.  Сімейство реалізацій апроксимуючих функцій чинників ризику МГ «УПУ»
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Для більш детального визначення геологіч
них чинників ризику необхідно створити бага
тошарову карту 1:200 000, яка дасть можливість
чітко визначити геологічні та гідрогеологічні
характеристики місцевості, а також наявність
природних і штучних перешкод, що перетина
ються трасою.
Необхідно також відзначити принципову
можливість отримання точних кількісних оцінок
стану магістрального газопроводу за методикою
попікетного визначення зон ризику з урахуван
ням техногенних, інженерно-геологічних та ін
ших чинників. А також для кожної ділянки газо
проводу можна буде підібрати точність приладів
індивідуально таким чином, щоб забезпечити не
обхідну точність визначення координат реперів,
яка встановлюється проектною організацією.
Метою статті було визначити небезпечні
ділянки МГ «УПУ» та звернути увагу на важли
вість геологічних чинників ризику, які необхід
но врахувати для безпечної експлуатації магі
стрального газопроводу.

Особливого значення набуває потреба під
вищеного контролю з боку геологічних і геоде
зичних служб та їх частіших моніторингів.
Висновки. Таким чином, під час планування
робіт із технічного діагностування трубопрово
дів і технологічного обладнання КС з урахуван
ням геологічних і техногенних чинників ризику
необхідно першочергово проводити роботи на
ділянці «Гусятин – Воловець». На цій ділянці
МГ «УПУ» необхідно передбачити позаплано
ві проведення ВМД та інші заходи технічного
діагностування. Стосовно КС «Богоридчани –
Воловець», що попадають у зону підвищеного
ризику, необхідно змінити період часу прове
дення паспортизації з 10 до 5 років, крім того,
збільшити частоту нівелювання реперів на тру
бах вхідних і вихідних нагнітачів, фундаментів
будівель і споруд КС: блоку очистки газу, блоків
компримування й охолодження газу тощо від
повідно до СОУ 60.3-30019804-024:2005.
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Проблемні аспекти під час оформлення
дозволів на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
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UA

У статті проаналізовано проблемні аспекти під час оформлення дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами бурових, проаналізовано обсяги викидів від різних типів бурових верстатів та джерел. Запропоновано внести зміни в чинне
законодавство та іншу нормативну базу України.
Ключові слова: атмосферне повітря, забруднюючі речовини, дозвіл на викиди, стаціонарні та пересувні джерела, буровий верстат, мобільна установка, санітарно-захисна зона.

RU

В статье проанализированы проблемные аспекты при оформлении разрешений на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками буровых, проанализированы объемы выбросов от различных типов буровых станков и источников. Предложено
внести изменения в действующее законодательство и другую нормативную базу Украины.
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющие вещества, разрешение на выбросы, стационарные и передвижные источники, буровой станок, мобильная установка,
санитарно-защитная зона.

EN

The article analyzes the problematic aspects of issuing permits for pollutant emissions by stationary drilling sources, analyzes the volumes of emissions from different types of drilling rigs
and sources. Changes to existing legislation are proposed.
Key words: atmospheric air, pollutants, permit for emissions, stationary and mobile sources, drilling rig, mobile installation, sanitary protection zone.
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Реформування у сфері охорони довкілля від
повідно до Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС відбувається досить повільно. Недосконалість
чинної законодавчої системи, відсутність певних
нормативно-правових актів, положень, інструк
цій, нормативно-методичних документів, які не
обхідно прийняти, викликає низку проблем на
практиці і має негативний вплив на імплемента
цію міжнародних зобов’язань України з охорони
довкілля, особливо у сфері охорони атмосфер
ного повітря. Недостатньою є законодавча та
нормативно-правова урегульованість основних
засад державної політики у сфері охорони атмос
ферного повітря [1, 2].
Однією з гострих проблем у цій сфері є склад
на і досить тривала процедура з оформлення доз
вільної документації для бурових підприємств
нафтогазової галузі України. Якщо до недавнього
часу найбільш поширеними на підприємствах
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України» були стаціонарні бурові верстати типу
Уралмаш – 3Д (4Е) і пересувні бурові установки
типу А-50 і УБВ-600 на шасі автомобілів КРАЗ чи
МАЗ [3], то натепер для буріння та капітального
ремонту свердловин широко використовуються
новітні стаціонарні та мобільні установки ім
портного і вітчизняного виробництва.

Крім цього, завдяки впровадженню сучасних
методів буріння, мобільних установок, буриль
ного інструменту, доліт, промивальних рідин,
очисного обладнання та інших передових тех
нологій значно скоротився термін спорудження
свердловин. Якщо раніше тривалість буріння од
нієї свердловин глибиною 5000 м, разом із буді
вельно-монтажними роботами, становила близь
ко трьох років, то тепер здебільшого – до одного
року, інколи навіть 3–6 місяців. Капітальний чи
підземний ремонт свердловин триває всього де
кілька діб, інколи – місяців.
У таблицях 1 і 2 наведена інформація про
терміни буріння, стаціонарні джерела та обсяги
викидів забруднюючих речовин від бурових АТ
«Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта». Як
видно з таблиць, в АТ «Укргазвидобування» тіль
ки для трьох свердловин проектний термін бурін
ня перевищує один рік, у ПАТ «Укрнафта» – тіль
ки для двох. При цьому буріння цих свердловин із
проектною глибиною понад 5000 м здійснювало
ся застарілими буровими верстатами Уралмаш3Д (4Е) та БУ 5000/320ДГУ. Характерним при
кладом скорочення термінів буріння є проєкт
буріння свердловини № 888 Шебелинка з вико
ристанням сучасного бурового верстата Bentec
EURO RIG 450 T Rig306 глибиною 5750 м усього
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Таблиця 1. Інформація про стаціонарні джерела та обсяги викидів забруднюючих речовин від

1
2

Анастасівське
Бугруватівське

163
535

1

Анастасівське

160

1
2
3
4
5

Перекопівське
Гнідинцівське
Мільківське
Бугруватівське
Анастасівське

63
264
701
519
166

1
2
3
4

Гнідинцівське
Анастасівське
Бугруватівське
Бугруватівське

255
161
520
515

1

В. Масловецьке

101

1

Гнідинцівське

284

1

В. Бубнівське

119

2011 р.
Уралмаш – 3Д-76
5
597,08
1777
125
Уралмаш – 3Д-76
6
725,34
3023
139
2012 р.
Уралмаш-3Д-76
9
600,00
5065
367
Уралмаш – 3Д-76 11(+1)
195(+300)
3600
208
2013 р.
Уралмаш – 3Д-76
6
1035,70
4640
354
2014 р.
Уралмаш 4Е
1 (+1)
1,2(+156)
4997
349
Уралмаш 4Е
3
10,94
1856
73
Уралмаш 3Д
8
292,10
2655
117
Уралмаш 3Д
14
354,28
3973
298
Уралмаш 3Д
9
818,70
4676
298
2015 р.
Уралмаш 4Е
2
1,114
2760
109
Уралмаш 4Е
1 (+1)
1,1(+187,2)
4800
400
Уралмаш 3Д
8 (+2) 762,03(+173,74) 4800
290
Уралмаш 3Д
9 (+1) 178,9(+14,56)
3747
228
2016 р.
Уралмаш 3Д
9
265,2
1298
112
2017 р.
Уралмаш 4Е
2
1,135
2037
68
2018 р.
ZJ40/2250L
5
362,24
2978
201
Середня глибина та тривалість будівництва 3451,9 219,8

за 120 діб. Таким чином, терміни споруджування
свердловин порівняно з попередніми періодами
скоротилися в 3–5 разів.
Розглянемо більш детально стаціонарні дже
рела та структуру викидів на прикладі декіль
кох бурових АТ «Укргазвидобування» та ПАТ
«Укрнафта». Визначальними є викиди від спалю
вання та зберігання дизельного і котельного пали
ва (90–99%). У бурових верстатів з електроприво
дом обсяги викидів становлять всього лише 1–4,0 т,
але кількість таких верстатів незначна. Отже,
можна дійти висновку про недоцільність двічі
на рік здійснювати складну і тривалу процеду
ру з оформлення дозволів на кожну свердлови
ну, а простіше внести відповідні зміни у норма
тивну базу і передбачити для таких тимчасових
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Обсяги
викидів ЗР, т/рік

10
105

Кількість джерел
викидів, шт.

В.Масловецьке
Сх.-Решетняківське

Тривалість
буріння, діб

1
2

Тип бурового
верстата

Проектний обсяг споживання дизельного
(+котельного)
пального, т

Проектна
глибина св-ни, м

Найменування
площі, родовища

Кількість ДВЗ
(+котел)

п/п

Номер св-ни

бурових ПАТ «Укрнафта»

18
21

35,58
50,079

43
44

49,718
21,364

30

89,164

21
16
27
56
33

4,731
4,182
71,457
39,419
82,255

17
18
26
48

3,928
14,601
226,358
26,732

37

23,312

17

3,917

23

42,577

стаціонарних джерел подання Декларації про
викиди. При цьому обсяги викидів слід розра
ховувати залежно від кількості спожитого паль
ного, з можливістю внесення коригуючого кое
фіцієнта, координати ж усіх свердловин (джерел
викидів) є у загальнодоступній державній базі.
З наведених таблиць також видно, що у зга
даних підприємств дещо відрізняються обсяги
викидів, особливо кількість джерел. На думку
автора, є досить дивною ситуація щодо обліку
викидів в АТ «Укргазвидобування» від такого
стаціонарного джерела, як стоянка спецтехні
ки, оскільки викиди автомобільної спецтехніки
здійснюються під час виконання робіт чи руху,
а не під час стоянки. Це здебільшого пов'язано з
вимогою обласних ОДА, а не законодавства. Під
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час процесу буріння спецтехніка на майданчику
бурової задіяна у разі проведення каротажних
робіт, спуску, цементування та перфорації обсад
них колон, випробовування та освоєння сверд
ловини, проведення операцій з інтенсифікації
видобутку. Найбільше викидів від роботи спе
цтехніки на майданчику свердловини відбува
ється під час зняття родючого шару ґрунту, риття
шламових амбарів, під час виконання будівель
но-монтажних робіт та рекультивації земель, але
це все відбувається до початку чи після завер
шення буріння свердловини і ніякого стосунку
до викидів стаціонарних джерел бурової не має.
Крім цього, жодної методики щодо обліку вики
дів під час стоянки спецтехніки немає. Також слід
зазначити, що натепер в Україні відсутня будьяка методика розрахунку валових викидів від пе
ресувних джерел викиду (наказ від 13.11.2008 р.
«Про затвердження Методики розрахунку вики
дів забруднюючих речовин та парникових газів у
повітря від транспортних засобів» втратив чин
ність ще у 2015 р.).
Відповідно до ст. 11. Закону України «Про
охорону атмосферного повітря» викиди забруд
нюючих речовин в атмосферне повітря стаці
онарними джерелами можуть здійснюватися
лише після отримання дозволу [2]. Процедура
з оформлення дозволу на викиди, включаючи
вимоги законодавства про публічні закупівлі,
триває від трьох-шести місяців до одного року,
а так зване стаціонарне джерело – буровий вер
стат – не змінює своїх координат усього декілька
місяців. Строк дії дозволу на викиди забруднюю
чих речовин в атмосферне повітря стаціонарни
ми джерелами, об’єкт якого належить до першої
групи, – сім років, об’єкт якого належить до другої групи (бурові верстати), – десять років, до
третьої групи, – необмежений. Це не співвимірні
величини: термін дії дозволу – десять років, тоді
як термін буріння свердловини – півроку!
Наведемо приклад складної процедури з от
римання дозволу на викиди забруднюючих речо
вин. Відповідно до вимог чинного законодавства
та [4] на першому етапі необхідно: укласти угоду
на надання послуг з інвентаризації; виконати на
ладку технологічного обладнання відповідно до
чинних санітарно-гігієнічних норм (тобто змон
тований буровий верстат повинен простоювати
до отримання дозволу); провести інвентаризацію
викидів; подати в установленому порядку Звіт
інвентаризації викидів забруднюючих речовин
для реєстрації у відповідні державні адміністра
ції; отримати з державної адміністрації документ
про реєстрацію Звіту (30 днів).

На другому етапі, згідно з [5], необхідно:
отримати у відповідних державних органах
фонові концентрації та метеорологічні ха
рактеристики району розташування об'єкта
планованої діяльності; укласти угоду зі спеці
алізованою організацією, яка відбирається на
тендері на конкурсних засадах, підготувати
документи, у яких обґрунтовуються обсяги ви
кидів для отримання дозволу на викиди (які є
невід'ємною частиною заяви на отримання до
зволу на викиди); підготувати й опублікувати
Заяву про наміри отримати дозвіл на викиди
для стаціонарних джерел; в органах місцевого
самоврядування чи місцевих державних адмі
ністрацій протягом місяця отримати документ
про наявність чи відсутність скарг мешканців
щодо намірів отримати дозвіл (через 30 днів
від дня опублікування оголошення). Після цьо
го згідно зі ст. 11 Закону суб’єкт господарю
вання має погодити ці документи «центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та епі
демічного благополуччя населення» та отри
мати дозвіл на викиди в обласних, Київській,
Севастопольській міській державній адміні
страції, органі виконавчої влади Автономної
Республіки Крим із питань охорони навколиш
нього природного середовища.
На всі свердловини проектними організа
ціями розробляються проекти на їх будівниц
тво. Відповідно до статті 3 Закону України від
23.05.2018 р. № 2059 «Про оцінку впливу на до
вкілля», планована діяльність із видобування
нафти і газу віднесена до списку діяльності, яка
повинна проходити процедуру з оцінки впли
ву на довкілля (далі – ОВД). У Звіті з ОВД під
час спорудження та облаштування свердло
вин є розділ з оцінки впливу на повітряне се
редовище, де наведено характеристики джерел
викидів, розрахунки викидів забруднюючих
речовин, розрахунки розсіювання забрудню
ючих речовин з урахуванням метеорологічних
характеристик та коефіцієнтів, що визначають
умови розсіювання забруднюючих речовин,
фонових концентрацій, визначення розміру
санітарно-захисної зони, тобто звіт за своїм
змістом або розділ ОВНС фактично є докумен
тами, в яких обґрунтовуються обсяги викидів.
На підставі цих матеріалів підприємства могли
б отримувати дозволи на викиди, що і було пе
редбачено до внесення змін до [5]. Така ситуа
ція не дозволяє суб’єктам господарювання, що
здійснюють видобування вуглеводнів, нарощу
вати їх видобуток.
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Чкалівське НГКР

20

13

ПівнічноКоробочкинське
8
р-ще
СхідноНовоселівське
63
НГКР
Скворцівського
77
НГКР
Західно108
Солохівського ГКР
Західно80
Соснівського ГКР
Котелевського ГКР 123

14

Ланнівського ГКР

210

15

Шебелинського
ГКР

888

8
9
10
11
12

Обсяг викидів,
т/свердло-вину

7

Заг. к-сть
джерел
викидів, шт

6

Тривалість
буріння та
кріплення, діб

5

Проектна
глибина
свердловини, м.

4

Проєктний
обсяг
споживання
дизпалива, т

3

К-сть ДВЗ
(+котли)

2

Ульянівського
31
НГКР
Герсеванівська
1
площа
Герсеванівська
4
площа
Краснокутське
34
ГКР
ПівденноГраківська ділянка 17
Борисівського ГКР
Медведівське ГКР 118

Тип бурового
верстата

1

Найменування
площі,
родовища

№ з/п

№ свер-дловини

Таблиця 2. Інформація про свердловини, бурові верстати та стаціонарні джерела викидів бурових
АТ «Укргазвидобування»

Уралмаш 3Д-76

8

383,70

2000

77,7

9

14,071

Уралмаш 3Д-76

8

1060,30

3500

188,9

9

44,32

Уралмаш 3Д-76

8

1761,00

5100

425,1

9

71,661

Уралмаш 3Д-76

8

2412,80

5850

656,7

9

90,526

Уралмаш 4Е-76

1

3,38

3470

217,6

6

1,971

Уралмаш 4Е-76
БУ 2500/160
ДГУ

1

6,76

4060

360,7

6

3,888

4

486,70

2370

112,5

9

20,199

БУ 2500/160
ДГУ

4

597,90

2450

169,8

9

19,735

БУ 5000/320
ДГУ

5

257,90

2490

93,6

9

9,034

5

584,00

3150

175,3

9

21,274

5

1280,90

4830

380,8

8

48,132

7

2288,70

3810

90

14

29,868

2994,90

5935

135

14

72,083

8(+2)

2181,10

4020

75

15

34,602

7(+2)

11319,20

5750

120

16

194,413

3919

218,58

БУ 5000/320
ДГУ
БУ 5000/320
ДГУ
ZJ50D

ZJ 70/4500D110 7 (+2)
Emsco-401
Bentec EURO
RIG 450 T
«Rig306»

24156,34
Середня глибина та тривалість будівництва
Середнє споживання палива

Окремі експерти стверджують, що немає не
обхідності оформлювати дозволи на викиди за
бруднюючих речовин від стаціонарних джерел
бурових установок у разі, якщо підприємства
компанії пройшли процедуру з оцінки впливу на
довкілля і мають позитивний висновок з ОВД.
Але це не відповідає чинному законодавству
України та ЄС.
Нині підприємства стикаються з проблемою
відсутності чіткого визначення терміна пересув
ні джерела викиду. Законодавцем визначено, що
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1610,423

675,777
45,052

для кожного типу джерел, які експлуатуються на
території України, встановлюються нормативи
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих
газах та впливу фізичних факторів цих джерел
з урахуванням сучасних технічних рішень щодо
зменшення утворення забруднюючих речовин,
зниження рівнів впливу фізичних факторів, очи
щення відпрацьованих газів та економічної до
цільності. Однак відсутність затверджених мето
дик розрахунку викидів забруднюючих речовин
від пересувних джерел унеможливлює роботу
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підприємств у правовому полі. Хоча у п. 2.5.4.
[4] сказано, що розрахунок викидів забруднюю
чих речовин від пересувних джерел проводиться
розрахунковими методами за методиками, пого
дженими Мінприроди.
Згідно з [4, 6] визначено, які джерела відно
сяться до стаціонарних чи пересувних:
«1.14.5. Стаціонарне джерело забруднення
атмосфери – підприємство, цех, агрегат, установ
ка або інший нерухомий об›єкт, що зберігає свої
просторові координати протягом певного часу
і здійснює викиди забруднюючих речовин в ат
мосферу.
1.14.6. Пересувне джерело забруднення ат
мосфери – транспортний засіб, рух якого су
проводжується викидом в атмосферу забрудню
ючих речовин».
На думку автора, визначення терміна пересувного джерела суперечить Закону, оскіль
ки у ст. 17 наведено заходи щодо відвернення і
зменшення забруднення атмосферного повітря
викидами транспортних та інших пересувних
(переносних) засобів і установок. Таким чином,
до пересувних джерел віднесено не тільки тран
спортні засоби, але й інші пересувні установки
та засоби. Наприклад, до яких джерел викидів
можна віднести переносне обладнання, таке як
бензопила, мотопомпа, мотоблок, мотокоса, ди
зельний генератор тощо, які здійснюють викиди
і використовують пальне для виконання роботи,
а не для руху.
У визначенні стаціонарних джерел також є
деякі невідповідності, а саме щодо певного часу,
протягом якого це джерело зберігає свої просто
рові координати. Значна частина таких стаціо
нарних джерел зберігають свої просторові ко
ординати протягом відносно короткого періоду
часу, як, наприклад, компресори, дизельна елек
тростанція, насосні агрегати, бурові установки
тощо, а дозвіл на викиди діє, якщо об’єкт нале
жить до другої групи, – десять років, до третьої
групи, – необмежений.
Крім цього, є так звані змішані джерела,
тобто пересувне джерело викидів – транспорт
ний засіб (автомобіль) перевозить навісне об
ладнання (ДВЗ, котел, зварювальний агрегат
тощо), яке може кваліфікуватися як стаціонар
не джерело. Такими джерелами викидів в АТ
«Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», напри
клад, можуть бути: установка насосна пересувна
ACF-700, установка компресорна СДА 10/250,
установка для КРС TW – 125, пересувна парова
установка ППУА1600/100 та багато інших. Це пи
тання також не врегульовано в нормативній базі.

Тому вже давно виникла потреба у спрощен
ні процедури отримання дозволів на викиди, на
приклад, аналогічно поводженню з відходами,
запровадити термін «тимчасові стаціонарні дже
рела» і для них передбачити подання Декларації
про викиди забруднюючих речовин у повітря або
отримання дозволу на установку.
Також виникає питання, чому погоджен
ня має бути саме із центральним органом для
об’єктів другої та третьої групи. На нашу думку,
досить погодження з територіальними (місцеви
ми) органами нагляду за санітарним та епідеміо
логічним благополуччям населення.
Ще однією необґрунтованою вимогою нор
мативних документів є зменшення розмірів са
нітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) виробничих
об’єктів. У п. 2.5 [7] зазначено: «Збільшення або
зменшення розміру СЗЗ для конкретного об›єк
та у порівнянні з нормативним, а також розміри
СЗЗ для нових видів виробництва затверджу
ються при належному обґрунтуванні Головним
державним санітарним лікарем України від
повідно до пункту 5.9 ДСП-173-96)». Таким
чином, сотні чи навіть тисячі об’єктів у разі
неможливості дотримання нормативних роз
мірів СЗЗ, за їх зменшення мають бути розгля
нуті Головним державним санітарним лікарем
України, незалежно від класів небезпеки цих
об’єктів, хоча у попередній редакції [7] було пе
редбачено, що зміна розмірів санітарно-захис
них зон для підприємств та інших виробничих
об›єктів IV–V класів небезпеки затверджується
головними державними санітарними лікарями
Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя.
З огляду на наведене вище, пропонуємо вне
сти такі зміни до чинного законодавства та ін
ших нормативних актів, а саме:
До Закону України «Про охорону атмосфер
ного повітря»:
Частину п’яту ст. 11. викласти у такій редак
ції: «Викиди забруднюючих речовин в атмосфер
не повітря стаціонарними джерелами можуть
здійснюватися після отримання дозволу, вида
ного суб’єкту господарювання, об’єкт якого на
лежить до другої або третьої групи, обласними,
Київською, Севастопольською міськими держав
ними адміністраціями, органом виконавчої вла
ди Автономної Республіки Крим з питань охо
рони навколишнього природного середовища за
погодженням з територіальним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення.
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ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря тимчасовими стаціонарними джерелами, об’єкт яких належить до
другої або третьої групи, можуть здійснюватися протягом одного року після подання
в установленому порядку суб’єктом господарювання Декларації про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря до відповідних місцевих державних органів».
Після частини одинадцятої ст. 11 додати
абзац такого змісту: «Декларації про викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря для тимчасових стаціонарних джерел
щорічно подаються суб’єктами господарювання у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, на підставі даних розрахунків викидів, наведених у проектній
документації (розділ з оцінки впливу на
навколишнє середовище) чи технічній документації або звіті та висновку з оцінки
впливу на довкілля, у випадку неперевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин тимчасових стаціонарних
джерел».
До Податкового кодексу України та нака
зу колишнього Міністерства екології та при
родних ресурсів України від 10 лютого 1995
року № 7, а саме у визначеннях:
Стаціонарне джерело забруднення атмосфери – підприємство, цех, агрегат, уста
новка або інший нерухомий об›єкт, що збе
рігає свої просторові координати більше
одного року і здійснює викиди забруднюючих
речовин в атмосферу.
Тимчасове стаціонарне джерело забруднення атмосфери – агрегат, установка або
інший нерухомий об›єкт, що зберігає свої
просторові координати від однієї доби до
одного року і здійснює викиди забруднюючих
речовин в атмосферу.

Пересувне джерело забруднення атмосфери –
транспортний засіб, інші пересувні чи переносні
засоби та установки, рух чи виконання робіт
яких супроводжується викидом в атмосферу за
бруднюючих речовин.
Внести зміни до ДСП-173-96 і п. 5.9. виклас
ти у такій редакції: «Розміри санітарно-захисних
зон для нових видів виробництв, підприємств та
інших виробничих об’єктів з новими технологія
ми, а також зміна цих зон (збільшення чи змен
шення згідно з пунктом 5.7) для підприємств
і виробництв I–III класів небезпеки затвер
джуються Головою Державної служби з питань
безпечності харчових продуктів та захисту спо
живачів, а для підприємств та інших виробничих об›єктів IV–V класів небезпеки – територіальними органами Держпродспоживслужби
Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя на підставі результатів
проведення державної санітарно-епідеміологіч
ної експертизи відповідних матеріалів.
Розробити та затвердити методику обліку
викидів забруднюючих речовин від тимчасових
стаціонарних джерел та методику обліку викидів
забруднюючих речовин від пересувних джерел, у
т. ч. від спецтехніки, на підставі обсягів викори
стання окремих видів палива.
Реалізація запропонованих змін не потребує
додаткових витрат та фінансування з Державного
бюджету України. Ці зміни матимуть позитивний
вплив на забезпечення прав та інтересів суб’єктів
господарювання, зокрема позбавлять суб’єктів
господарювання необхідності витрачати час та
кошти на інвентаризацію викидів та підготовку
обґрунтовуючих матеріалів з метою отримання
дозволів на викиди для тимчасових стаціонарних
джерел. Це сприятиме розвитку підприємництва,
зменшить зарегульованість ведення бізнесу та
мінімізує вплив на нього контролюючих органів;
мінімізує ризики вчинення корупційних право
порушень тощо..
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НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№ ГОС-НД-3-2019

Про нові нормативні акти та документи
(НПД) нафтогазової галузі

Позначення та назва
НПД

Реквізити наказу
про затвердження
НПД

Організаціярозробник
НПД

Розповсюджувачі
легітимних копій
НПД

Примітка

1

2

3

4

5

ОРГАНІЗАЦІЯ, КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
СОУ 09.1-30019775-163:2018
Система забезпечення якості. Порядок
підготовки вихідних даних, розроблення,
узгодження, експертизи, затвердження
проектно-кошторисної документації на
спорудження, капітальний ремонт свердловин
на нафту і газ та організації авторського
нагляду
СОУ 09.1-30019775-308:2018
Цифрові геолого-технологічні моделі.
Порядок прийняття та оцінка якості
СОУ 49.5-30019801-146:2019
Науково-технічні роботи. Порядок
планування, виконування, здаванняприймання

Наказ АТ
«Укргазвидобування»
від 16.01.2019 № 14

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»

Наказ АТ
«Укргазвидобування»
від 11.03.2019 № 167

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»

Наказ АТ «Укртрансгаз»
від 25.04.2019 № 270

Інститут
транспорту газу

АТ «Укртрансгаз»

На заміну:
СОУ 11.230019775163:2009

ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ
СОУ 09.1-30019775-147:2018
Свердловини на нафту і газ. Аварії, брак і
ускладнення в бурінні і капітальному ремонті
свердловин. Класифікація, розслідування,
ліквідація, облік і профілактика
СОУ 09.1-30019775-147:2019
Свердловини на нафту і газ. Аварії, брак і
ускладнення при спорудженні свердловин.
Класифікація, розслідування, ліквідація,
облік і профілактика
СОУ 09.1-00135390-080:2019
Облаштування нафтових і газових свердловин
устьовим і противикидним обладнанням.
Типові схеми, вимоги до виконання робіт
СОУ 09.1-00135390-142:2019
Положення з організації та проведення робіт
щодо попередження газонафтопроявів і
відкритих фонтанів на свердловинах
ПАТ «Укрнафта»
СОУ 09.1-00135390-144:2019
Організація та безпечне виконання робіт при
ліквідації відкритих газових та нафтових
фонтанів на об’єктах ПАТ «Укрнафта»
СОУ 09.1-00135390-154:2019
Речове забезпечення оперативного складу
Полтавської воєнізованої частини ПАТ
«Укрнафта»
СОУ 09.1-00135390-174:2019
Експлуатація бурильних труб. Порядок
приймання, зберігання, транспортування та
відбракування

АТ «Укргазвидобування»

На заміну:
СОУ 09.130019775147:2013

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»

На заміну:
СОУ 09.130019775147:2018

Наказ ПАТ «Укрнафта»
від 01.07.2019 № 83

НДПІ
ПАТ «Укрнафта»

ПАТ «Укрнафта»

Наказ ПАТ «Укрнафта»
від 01.07.2019 № 82

НДПІ
ПАТ «Укрнафта»

ПАТ «Укрнафта»

Наказ ПАТ «Укрнафта»
від 01.07.2019 № 81

НДПІ
ПАТ «Укрнафта»

ПАТ «Укрнафта»

Наказ ПАТ «Укрнафта»
від 06.08.2019 № 106

НДПІ
ПАТ «Укрнафта»

ПАТ «Укрнафта»

Наказ ПАТ «Укрнафта»
від 27.02.2019 № 25

НДПІ
ПАТ «Укрнафта»

ПАТ «Укрнафта»

Наказ АТ
«Укргазвидобування»
від 16.01.2019 № 15

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

Наказ АТ
«Укргазвидобування»
від 18.07.2019 № 505
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Позначення та назва
НПД

Реквізити наказу
про затвердження
НПД

Організаціярозробник
НПД

Розповсюджувачі
легітимних копій
НПД
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СОУ 09.1-00135390-175:2019
Методика визначення обсягів виробничотехнологічних витрат природного газу з
газопроводу «Шебелинка – Потава – Київ»
та «УПГ – Мільки» НГВУ «Чернігівнафтогаз»
комунікаціями Гнідинцівського
газопереробного заводу в розподільчі мережі
ПАТ «Чернігівгаз»

Наказ ПАТ «Укрнафта»
від 12.08.2019 № 109

НДПІ
ПАТ «Укрнафта»

ПАТ «Укрнафта»

ВУГЛЕВОДНЕВА СИРОВИНА ТА ПРОДУКЦІЯ
ГОСТ 2939–63
Газы. Условия для определения объема
ДСТУ EN 12766-1:2019
(EN 12766-1:2000, IDT)
Нафтопродукти та відпрацьовані оливи.
Визначення поліхлорованих біфенілів (РСВ)
та споріднених сполук. Частина 1. Розділення
та визначення виділених споріднених PCB
методом газової хроматографії (GC)
з використанням електронозахоплювального
детектора (ECD)
ДСТУ EN 12766-2:2019
(EN 12766-2:2001, IDT)
Нафтопродукти та відпрацьовані оливи.
Визначення поліхлорованих біфенілів (РСВ)
та споріднених сполук. Частина 2. Визначення
вмісту PCB
ДСТУ IEC 61619:2019
(IEC 61619:1997, IDT)
Рідини ізоляційні. Визначення забруднення
поліхлорованими біфенілами (PCB) методом
газової хроматографії на капілярній колонці

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 24.04.2019 № 112

ДП «УкрНДНЦ»

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 15.08.2019 № 256

ДП «УкрНДНЦ»

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 15.08.2019 № 256

ДП «УкрНДНЦ»

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 15.08.2019 № 256

ДП «УкрНДНЦ»

ДСТУ ГОСТ 610:2019
(ГОСТ 610–2017, IDT)
Оливи осьові. Технічні умови

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 30.05.2019 № 134

ДП «УкрНДНЦ»

ДСТУ ГОСТ 17479.1:2019 (ГОСТ 17479.1–
2015, IDT)
Оливи моторні. Класифікація та позначення

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 30.05.2019 № 134

ДП «УкрНДНЦ»

ДСТУ ГОСТ 17479.2:2019
(ГОСТ 17479.2–2015, IDT)
Оливи трансмісійні. Класифікація та
позначення

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 30.05.2019 № 134

ДП «УкрНДНЦ»

ДСТУ ГОСТ 21046:2019
ГОСТ 21046–2015, IDT)
Нафтопродукти відпрацьовані.
Загальні технічні умови

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 30.05.2019 № 134

ДП «УкрНДНЦ»

ДСТУ ГОСТ 21150:2019
(ГОСТ 21150–2017, IDT)
Мастило Літол-24. Технічні умови

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 30.05.2019 № 134

ДП «УкрНДНЦ»

СОУ 09.1-30019775-152:2018
Газ природний горючий, нафта та конденсат
газовий. Визначення фізико-хімічних
показників. Внутрішньолабораторний
контроль результатів вимірювань

Наказ АТ
«Укргазвидобування»
від 16.01.2019 № 17
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УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»

Відновлено дію
з 26.04.2019
до 01.01.2022

Чинний з
10.09.2019
Вперше

Чинний з
10.09.2019
Вперше

Чинний з
10.09.2019
Вперше
Чинний з
10.06.2019
Вперше
(зі скасуванням
в Україні
ГОСТ 610-72)
Чинний з
10.06.2019
Вперше
(зі скасуванням
в Україні
ГОСТ 17479.185)
Чинний з
10.06.2019
Вперше
(зі скасуванням
в Україні
ГОСТ 17479.285)
Чинний з
10.06.2019
Вперше
(зі скасуванням
в Україні
ГОСТ 21046-86)
Чинний з
10.06.2019
Вперше
(зі скасуванням
в Україні
ГОСТ 21150-87)
На заміну:
СОУ 09.130019775152:2009

СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Позначення та назва
НПД
1
ГОСТ 10538–87
Топливо твердое. Методы определения
химического состава золы

Реквізити наказу
про затвердження
НПД

Організаціярозробник
НПД

Розповсюджувачі
легітимних копій
НПД

Примітка

2

3

4

5

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 28.01.2019 № 12

ДП «УкрНДНЦ»

Відновлено дію
до 01.01.2022

СВЕРДЛОВИНИ НА ГАЗ ТА НАФТУ
СОУ 11.2-30019775-058:2018
Свердловини на газ та нафту. Поточний та
капітальний ремонт свердловин. Порядок
класифікації, розслідування і обліку
некатегорійних аварій

Наказ АТ
«Укргазвидобування»
від 19.06.2019 № 433

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»

ТРУБОПРОВОДИ МАГІСТРАЛЬНІ, ПРОМИСЛОВІ – ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ
ГОСТ 550–75
Наказ
Трубы стальные бесшовные для
ДП «УкрНДНЦ»
нефтеперерабатывающей и нефтехимической
від 28.01.2019 № 12
промышленности. Технические условия
РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН ТА УСТАТКОВАННЯ
ТУ У 24.2-30019775-050:2018
Наказ АТ
Перевідники для колон високогерметичних
«Укргазвидобування»
насосно-компресорних труб. Технічні умови
від 24.01.2019 № 32
ТУ У 24.2-30019775-051:2018
Наказ АТ
Муфти і фланці електроізолюючі
«Укргазвидобування»
трубопровідні. Технічні умови
від 05.02.2019 № 67
ТУ У 28.9-30019775-053:2018
Наказ АТ
Підвіс для безмуфтових довгомірних труб.
«Укргазвидобування»
Технічні умови
від 24.01.2019 № 33
Наказ АТ
ТУ У 19.2-30019775-055:2018
«Укргазвидобування»
Розчин содово-лужний. Технічні умови
від 20.03.2019 № 210

ДП «УкрНДНЦ»

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»

Відновлено дію
до 01.01.2022

ВИМІРЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ
ДСТУ EN 14236:2016
(EN 14236:2007, IDT)
Лічильники газу ультразвукові побутової
призначеності
ДСТУ EN 62058-21:2016
(EN 62058-21:2010, IDT)
Засоби вимірювання електричної енергії
змінного струму. Приймальні випробування.
Частина 21. Спеціальні вимоги до
електромеханічних лічильників активної
енергії (класів точності 0,5, 1 і 2 та класів
точності А і В)
ДСТУ 8832:2019
Метрологія. Дефектоскопи магнітні. Методика
повірки
ДСТУ 8864:2019
Метрологія. Аналізатори спектра послідовної
дії. Методика повірки
ДСТУ 8865:2019
Метрологія. Вимірювачі густини потоку
енергії. Методика повірки
ДСТУ 8866:2019
Метрологія. Вимірювачі напруженості
електромагнітного поля промислової частоти.
Методика повірки

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 17.07.2019 № 214

ДП «УкрНДНЦ»

Відновлено дію
з 22.07.2019 р.

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 17.07.2019 № 214

ДП «УкрНДНЦ»

Відновлено дію
з 22.07.2019 р.

ДП «УкрНДНЦ»

Вперше.
Чинний
з 01.01.2020 р.

ДП «УкрНДНЦ»

Вперше.
Чинний
з 01.07.2020 р.

ДП «УкрНДНЦ»

Вперше.
Чинний
з 01.07.2020 р.

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 12.07.2019 № 204

ДП «УкрНДНЦ»

Вперше.
Чинний
з 01.07.2020 р.

ДСТУ 8867:2019
Метрологія. Псофометри. Методика повірки

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 12.07.2019 № 204

ДП «УкрНДНЦ»

Вперше.
Чинний
з 01.07.2020 р.

СОУ 09.1-30019775-211:2018
Хіміко-аналітичні та калібрувальні
лабораторії. Метрологічний нагляд за
забезпеченням єдності вимірювань та
внутрішній аудит

Наказ АТ
«Укргазвидобування»
від 16.01.2019 № 13

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 02.04.2019 № 85
Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 12.07.2019 № 204
Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 12.07.2019 № 204

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»
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На заміну:
СОУ 09.130019775211:2013
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Позначення та назва
НПД

Реквізити наказу
про затвердження
НПД

Організаціярозробник
НПД

Розповсюджувачі
легітимних копій
НПД

Примітка

1

2

3

4

5

СОУ 09.1-30019775-303:2018
Засоби вимірювальної техніки в
АТ «Укргазвидобування».
Частина 3. Визначення фізико-хімічних
показників природного газу. Порядок
використання автоматичних потокових
приладів
СОУ 09.1-30019775-312:2019
Пункти вимірювання витрати газу в
АТ «Укргазвидобування». Частина 1. Загальні
технічні вимоги

Наказ АТ
«Укргазвидобування»
від 16.01.2019 № 16

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

Наказ АТ
«Укргазвидобування »
від 10.09.2019 № 633

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування

НОРМИ ТА НОРМАТИВИ
СОУ 09.1-30019775-296:2018
Методика розрахунку та втрат при
виробництві бензинів автомобільних А-95Євро5-Е5 та А-98-Євро5-У5 (Shebel-A-95Євро5-Е5 та Shebel-A-98- Євро5-Е5 ) в
технологічному цеху стабілізації конденсату
«Базилівщина»
СОУ 09.1-30019775-302:2018
Методика розрахунку матеріального балансу
переробки вуглеводневої сировини (широкої
фракції легких вуглеводнів, суміші легких
вуглеводнів) сторонніх підприємств у
Шебелинському відділенні з переробки
газового конденсату і нафти
Методика АТ «Укртрансгаз»: «Методика
проведення оцінювання та перевірки об’єму
природного газу в підземних сховищах газу
АТ «Укртрансгаз»
СОУ 09.1-00135390-067:2019
Методика визначення обсягів видобутку
природного і нафтового газу з врахуванням
коефіцієнта коригування в НГВУ
«Чернігівнафтогаз»

Наказ АТ
«Укргазвидобування»
від 11.03.2019 № 170

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»

Наказ АТ
«Укргазвидобування»
від 12.03.2019 № 178

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування»

Наказ АТ «Укртрансгаз»
від 04.03.2019 № 153

Інститут
транспорту газу

АТ «Укртрансгаз»

Наказ ПАТ «Укрнафта»
від 06.03.2019 № 35

НДПІ
ПАТ «Укрнафта»

ПАТ «Укрнафта»

На заміну
СОУ 09.130019775260:2018

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
ГОСТ 17.2.4.08–90
Охрана природы. Атмосфера. Метод
определения влажности газопылевых
потоков, отходящих
от стационарных источников загрязнения
ДСТУ 8826:2019
Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел.
Методи визначення вологості газопилових
потоків

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 28.01.2019 № 12

ДП «УкрНДНЦ»

Відновлено дію
до 01.01.2022

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 27.02.2019 № 38

ДП «УкрНДНЦ»

Вперше.
Чинний
з 01.01.2020

СОУ 11.2-30019775-079:2018 Відходи
виробництва та споживання. Управління
відходами

Наказ АТ
«Укргазвидобування»
від 15.04.2019 № 285

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

СОУ 74.2-20077720-034:2018 Ліквідування
забруднень ґрунтів і водних об’єктів нафтою і
нафтопродуктами. Правила.

Наказ ПАТ «Укрнафта»
від 06.03.2019 № 34

ННЦ «Інститут
ґрунтознавства
та агрохімії імені
О.Н. Соколовського»

АТ «Укргазвидобування»

На заміну
СОУ 11.230019775079:2005

НАК «Нафтогаз України»
(ПАТ «Укрнафта»)

ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
ДСТУ 8828:2019
Пожежна безпека. Загальні положення

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 27.02.2019 № 38

СОУ 09.1-30019775-275:2019
Вимоги до спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуальних
захисту для працівників
АТ «Укргазвидобування»

Наказ АТ
«Укргазвидобування »
від 18.07.2019 № 506
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УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

ДП «УкрНДНЦ»

Вперше.
Чинний
з 01.01.2020

АТ «Укргазвидобування

На заміну:
СОУ 09.130019775275:2018

СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Позначення та назва
НПД

Реквізити наказу
про затвердження
НПД

Організаціярозробник
НПД

Розповсюджувачі
легітимних копій
НПД

Примітка

1

2

3

4

5

СОУ 09.1-30019775-309:2019
Опори пересувні викидних ліній на робочий
тиск до 105 МПа. Технічні вимоги

Наказ АТ
«Укргазвидобування »
від 02.08.2019 № 543

УкрНДІгаз – філія АТ
«Укргазвидобування»

АТ «Укргазвидобування

СОУ 49.5-30019801-145:2019
Безпека праці. Роботи з метанолом

Наказ АТ «Укртрансгаз»
від 29.03.2019 № 215

Інститут
транспорту газу

АТ «Укртрансгаз»

СОУ 49.5-30019801-147:2019
Безпека праці. Роботи з одорантом.
Інструкція

Наказ АТ «Укртрансгаз»
від 24.09.2019 № 687

Інститут
транспорту газу

АТ «Укртрансгаз»

Положення про (опорні) аварійновідновлювальні пункти (бригади)
АТ «Укртранснафта»

Наказ
АТ «Укртранснафта»
Від 25.04.2019 № 205

АТ «Укртранснафта»

АТ «Укртранснафта»

ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ, ДО ЯКИХ ВНЕСЕНО ЗМІНИ
ДСТУ EN 402:2017
(EN 402:2003, IDT)
Засоби індивідуального захисту органів
дихання для саморятування. Автономні
дихальні апарати з відкритим дихальним
контуром, маскою або мундштучним
пристроєм.
Вимоги, випробування, маркування
– На заміну ДСТУ EN 402:2004

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 07.06.2019 № 143

ДП «УкрНДНЦ»

Зміна № 1

ДСТУ EN 16247-5:2016
(EN 16247-5:2015, IDT)
Енергетичні аудити. Частина 5.
Компетентність енергетичних аудиторів

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 25.07.2019 № 231

ДП «УкрНДНЦ»

Вперше.
Зміна.

ДСТУ 7393:2013
Метрологія. Дозатори дискретної дії вагові
автоматичні. Методика повірки

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 02.04.2019 № 85

ДП «УкрНДНЦ»

Зміна № 1
Чинний
з 01.08.2019

ДСТУ 7691:2015
Метрологія. Ваги дискретної дії для
сумарного обліку автоматичні бункерні.
Методика повірки

Наказ
ДП «УкрНДНЦ»
від 02.04.2019 № 85

ДП «УкрНДНЦ»

Зміна № 1
Чинний
з 01.08.2019

СОУ 09.1-00135390-069:2017
Порядок обліку та реалізації газу

Наказ ПАТ «Укрнафта»
від 02.09.2019 № 116

НДПІ
ПАТ «Укрнафта»

ПАТ «Укрнафта»

Зміна № 1

СОУ 09.1-30019775-238:2014
Свердловини на нафту і газ. Порядок
експлуатації, зберігання, транспортування,
відбракування й списання колонних головок

Наказ
АТ «Укргазвидобування»
від 26.07.2019 № 520

АТ «Укргазвидобування

АТ «Укргазвидобування»

Зміна № 1-2019

СОУ 09.1-30019775-239:2014
Свердловини на нафту і газ. Порядок
експлуатації, зберігання, транспортування,
відбракування й списання фонтанних арматур

Наказ
АТ «Укргазвидобування»
від 12.06.2019 № 423

АТ «Укргазвидобування

АТ «Укргазвидобування»

Зміна № 2-2019

СОУ 09.1-30019775-254:2018
Система забезпечення якості. Порядок
взаємовідносин між апаратом управління
АТ «Укргазвидобування», замовником,
буровим підрядником з капітального ремонту
свердловин і гідравлічного розриву пластів та
генпроектувальником під час спорудження і
капітального ремонту свердловин

Наказ
АТ «Укргазвидобування»
від 13.08.2019 № 578

АТ «Укргазвидобування

АТ «Укргазвидобування»

Зміна № 1-2019

СОУ 11.2-30019775-184:2011
Сиситема забезпечення якості. Конденсат
газовий не стабільний. Технічні умови

Наказ
АТ «Укргазвидобування»
від 02.08.2019 № 544

АТ «Укргазвидобування

АТ «Укргазвидобування»

Зміна № 2-2019
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Індекс 74332

Шановні колеги,
Вітаю вас із прийдешніми
новорічними святами.
Цьогоріч наша компанія продовжила
знаходитсь у процесі трансформації. Це
не простий шлях, направлений на створення оптимальної структури, що відповідає
портребам сьогодення та дає можливість
ставати конкурентоздатними.
Ми продовжує нарощувати оберти, залучаючи найкращих фахівців на ринку та
використовуючи найсучасніші технології.
Наші працівник постійно вдосконалють
свої знання та професійні навички, результатом чого стало досягнення рекордних
швидкостей буріння. У 2020 рік Компанія
входить з оновленим флотом бурових верстатів, який включає 20 нових та 15 модернізованих, що дозволяє бурити глибокі
свердловини. А перші спроби осягення глибоких горизонтів було здійснено на свердловині №888 Шебелинського ГКР.
Тож хочу побажати кожному з вас вдалого відпочинку на новорічні свята, аби
споненими сил та любові близьких, реалізовувати найсміливіші амбіції компанії у
наступному році разом.
Директор з управління дивізіоном
«Технічне забезпечення»
НАК «Нафтогаз України»

Андрій Хоменко

