НАЗВА ВИДАННЯ

Нафтогазова

ЗМІСТ

галузь України

Науково-виробничий журнал
Виходить один раз на два місяці

СПІВЗАСНОВНИКИ:
Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Коболєв А.В.
6/2020 (48)
Індекс 74332
Тираж 500 примірників
АДРЕСА ВИДАВЦЯ
01601, Київ-1,
вул. Богдана Хмельницького, 6
Телефони: (044) 586 3683
Факс: 594 7669
www.naftogaz.com/naftogaz_galuz
АДРЕСА ДРУКАРНІ
Приватне підприємство «Компанія «Аполлон»,
79054, м. Львів, вул. Яворницького, 8/82,
Тел.: +38 (032) 290-15-80, +38 (068) 015-44-43,
E-mail: kompany.apollon@gmail.com
ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України.
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації серії КВ
№19813-9613Р від 09.04.2013 р.

НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Сорока Б.С., П’яних К.Є., Згурський В.О., Горупа В.В.,
Кудрявцев В.С.
Енергетичні та екологічні характеристики побутових
газових приладів при використанні метано-водневої
суміші як паливного газу.....................................................03
Карпаш М.О, Райтер П.М., Яворський А.В.,
Олійник А.П., Уніговський Л.М.
Дослідження герметичності газорозподільних
мереж у разі їх використання для постачання
газоводневих сумішей.........................................................14
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
Гриманюк В.І., Колісник В.І., Кочкодан Я.М., Васько А.І.
Вітчизняний буровий супервайзинг – цілі, завдання
та перспективи розвитку.................................................24
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
Василик А.В., Шлапак Л.С., Сем’яник І.М.
Інженерні підходи механіки руйнування при ремонті
тріщин в елементах конструкцій (частина 1)................33

ВИДАВЕЦЬ

Журнал внесено до переліку наукових фахових
видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук у
таких галузях:
• технічні науки (Міністерства освіти і науки
Украни No 41 від 17.01.2014)
• геологічні науки (наказ Міністерства освіти
і науки України No 455 від 15.04.2014)
• економічні науки (наказ Міністерства освіти
і науки України No 261 від 06.03.2015)
Рекомендовано до друку Вченою радою
Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу та
Науково-технічною радою Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Відповідальність за достовірність фактів, власних
імен, цитат, географічних назв та інших
відомостей несуть автори публікацій

№6 | 2020 |

Нафтогазова
галузь України

|1

CONTENT
UNCONVENTIONAL TECHNOLOGIES
AND ENERGY EFFICIENCY
Soroka B.S., Pyanykh K.I., Zgursky V.O., Gorupa V.V.,
Kudryavtsev V.S.
Energy and environmental characteristics of household
gas appliances when using methane-hydrogen mixture
as a fuel gas..........................................................................03
Karpash M.O., Reiter P.M., Yavorsky A.V., Oliynyk A.P.,
Unigovsky L.M.
Investigation of the tightness of gas distribution networks in
the case of their use for the supply of hydrogen mixtures...... 14
OIL AND GAS PRODUCTION
Grimanyuk V.I., Kolisnyk V.I., Kochkodan I.M., Vasko A.I.
Domestic drilling supervision - goals, objectives
and development prospects..................................................24
TRANSPORTATION AND STORAGE OF OIL AND GAS
Vasylyk A.V., Shlapak L.S., Semyanyk I.M.
Engineering approaches to fracture mechanics in the repair of
cracks in structural elements (part 1)......................................33

OIL&GAS INDUSTRY
OF UKRAINE
Редакційна колегія
Головний редактор
Крижанівський Євстахій Іванович – д-р техн. наук,
академік НАН України, ректор Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу
Редакційна колегія
Адаменко Олег Максимович – д-р геол.-мінерал. наук
Банахевич Юрій Володимирович – д-р техн. наук
Бойченко Сергій Валерійович – д-р техн. наук
Братичак Михайло Миколайович – д-р хім. наук
Василюк Володимир Михайлович – канд. техн. наук
Вижва Сергій Андрійович – д-р геол. наук
Гінзбург Михайло Давидович – д-р техн. наук
Гожик Петро Федосійович – д-р геол. наук,
академік НАН України
Гораль Ліліана Тарасівна – д-р екон. наук
Гриценко Олександр Іванович – д-р техн. наук,
член-кореспондент РАН (Росія)
Грудз Володимир Ярославович – д-р техн. наук
Данилюк Микола Олексійович – д-р екон. наук
Дорошенко Володимир Михайлович – д-р техн. наук
Євдощук Микола Іванович – д-р геол. наук
Карпаш Олег Михайлович – д-р техн. наук
Карпенко Олексій Миколайович – д-р геол. наук
Кісіль Ігор Степанович – д-р техн. наук
Клюк Богдан Олексійович – канд. техн. наук
Колбушкін Юрій Петрович – д-р екон. наук
Кондрат Роман Михайлович – д-р техн. наук
Красножон Михайло Дмитрович – д-р геол. наук
Лукін Олександр Юхимович – д-р геол. -мінерал. наук,
академік НАН України
Маєвський Борис Йосипович – д-р геол.-мінерал. наук
Макогон Юрій Федорович – д-р техн. наук
(Техаський університет, США)
Мачужак Михайло Іванович – канд. геол.-мінерал. наук
Новосельцев Олександр Вікторович – д-р техн. наук
Орлов Ігор Олегович – канд. техн. наук
Осінчук Зиновій Петрович – канд. техн. наук
Перевозова Ірина Володимирівна – д-р екон. наук
Петренко Віктор Павлович – д-р екон. наук
Петровський Олександр Павлович – д-р фіз.-мат. наук
Прокопів Володимир Йосипович – канд. геол. наук
Світлицький Віктор Михайлович – д-р техн. наук
Середюк Марія Дмитрівна – д-р техн. наук
Середюк Орест Євгенович – д-р техн. наук
Стогній Олексій Вадимович – канд. техн. наук
Фик Ілля Михайлович – д-р тех. наук
Хомик Павло Миколайович
Чудик Ігор Іванович – д-р техн. наук
Шевчук Анатолій Степанович – канд. техн. наук
Шимко Роман Ярославович – канд. техн. наук
Над номером працювали
Секретаріат науково-технічної ради
Здано до складання 22.12.2020
Підписано до друку 25.12.2020
Формат 205х285. Папір крейдований.
Офсетний друк.

2|

Нафтогазова
галузь України

| №6 | 2020

НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Енергетичні та екологічні характеристики
побутових газових приладів при використанні
метано-водневої суміші як паливного газу
с Сорока Б.С.
д-р техн. наук
П’яних К.Є.
д-р техн. наук
Згурський В.О.
канд. техн. наук
Горупа В.В.
Кудрявцев В.С.
канд. техн. наук
Інститут газу НАН України

UA

Розглянуто сучасний стан взаємозаміщення природного газу (NG)
змішаним газом із додаванням водню до потоку NG або метану.
Вперше проведені експериментальні дослідження побутових газових пристроїв – кухонної плити та опалювального котла – із застосуванням сумішевого CH4–H2 газового палива в діапазоні вмісту
[H2] = 0–50% (об.).
Зазначений підхід визначає енергетичні та екологічні характеристики
пристроїв при використанні сумішевого газу з погляду технічних переваг
та безпекових обмежень. Вперше підтверджено збіг теоретично передбачуваного нами та виміряного вмісту [H2] = 50% як обґрунтованого граничного значення концентрації водню в сумішевому паливі.
Ключові слова: горіння газу, заміщення паливних газів, ККД використання палива, котел побутовий, метано-воднева суміш, оксиди азоту, оксиди вуглецю, пальник атмосферний, плита газова, швидкість
ламінарного горіння.

RU

Рассмотрено современное состояние взаимозаменяемости (замещения) природного газа (NG) смесевым газом с добавлением водорода в
поток NG или метана. Впервые проведены экспериментальные исследования бытовых газовых устройств – кухонной плиты и отопительного
котла – с использованием смесевого CH4–H2 газового топлива в диапазоне концентраций [H2] = 0–50% (об.).
В качестве определяющих при указанном подходе с точки зрения технических преимуществ и ограничений безопасности приняты энергетические и экологические характеристики устройств. Впервые подтверждено
совпадение теоретически предсказанного нами и измеренного в опытах
содержания [H2] = 50% в качестве обоснованного значения предельной
концентрации водорода в смесевом топливе.
Ключевые слова: горелка атмосферная, горение газа, замещение
топливных газов, котел бытовой, КПД использования топлива, метано-водородная смесь, оксиды азота, оксид углерода, плита газовая, скорость ламинарного горения.

EN

The up-to-date state of the interchangeability of the natural gas (NG) by mixed
gas with hydrogen addition to NG or methane flow has been considered. The
experimental researches of domestic devices: the cookery stove and the
heating boiler ̶ have been carried out, for the first time using the mixed CH4–
H2 gas fuel in the range of content [H2] = 0–50% (vol.).
The energetic and environmental characteristics are taken as the
determinative ones of mixed gas fuel by mentioned approach from the
standpoint of engineering merits and the safety limitations. It has been
confirmed for the first time a coincidence of our theoretically predicted
and measured values of content the [H2] = 50% as the valid critical limit of
hydrogen concentration in the mixed fuel.
Key words: atmospheric burner, boiler’s efficiency, carbon oxide, gas
combustion, gas cooker, heating boiler, interchangeability of fuel gases,
laminar burning velocity, nitrogen oxides, stove’s efficiency.

УДК 662.612:662.769.21
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НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Сучасний стан проблеми
Останнім часом у багатьох науково та
індустріально розвинених країнах Європи,
Північної Америки, в Росії, Японії проводяться численні дослідження та розробки,
пов’язані з поширенням водневих технологій та їх залученням у світову енергетику.
1. В США зусиллями DOE (Department
of Energy – Міністерство енергетики США),
розробками декількох дослідних центрів,
насамперед GTI [1], розглядається ідея
використання сумішевого палива шляхом
упорскування водню в мережу природного
газу.
2. Зазвичай як граничне значення концентрації Н2 в умовах підмішування до
природного газу вказується величина 10%
об’ємних, однак окремими нормативами суміш обмежується іншими значеннями концентрацій Н2 [2]:
– для підземних газових сховищ у пористих породах – не визначена;
– для сталевих ємностей в автомобілях
на природному газі – 2% (об.);
– для газових двигунів – обмеження
концентрації Н2 – 2% (об.). Більші концентрації – до 10% – можливі для умов окремо
досліджених двигунів із спеціально створеними системами управління та з урахуванням метанового числа газової суміші;
– для газових турбін у більшості сучасних конструкцій існує обмеження [Н2] ≤ 1%,
незважаючи на досить просту модернізацію для забезпечення [Н2] до 5% та навіть
15%.
3. В європейських країнах, зокрема у
ФРН, передбачається використання водню
як компонента, що додається до органічного палива, насамперед – природного газу, з
метою забезпечення декарбонізації атмо
сфери та зменшення впливу на глобальні
кліматичні зміни шляхом скорочення викидів СО2 з продуктами згоряння. З огляду
на це Н2 розглядається саме як «зелений
водень», який одержують з використанням «екологічно чистої» (green, renewable)
енергії (сонячної, вітряної).
У Німеччині [2] ведуться системні дослідження та розробки, спрямовані на
створення конструкцій газових змішувачів
різного призначення та інженерних рішень
підводу Н2 до трубопроводів природного
газу, а також визначення меж підмішування
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водню до природного газу, що подається в
газові мережі.
Організація підмішування незначного
обсягу водню (до 10%) в трубопроводи природного газу має забезпечуватися технічною спроможністю запропонованого процесу, його економічною обґрунтованістю та
насамперед безпечністю відповідних систем в умовах газових сховищ, транспортування та використання природного газу. З
урахуванням зазначених позицій Євросоюз
підтримав відповідні проєкти в минулому
десятиріччі.
4. Енергетична спільнота схильна переглянути застарілі уявлення щодо неможливості використання водню в системах опалювання. В 2019 р. енергетичною компанією
AVACON AG (Німеччина) запущено пілотний
проєкт. Сутність проєкту, який реалізується
в землі Саксонія-Анхальт (Saxony-Anhalt),
становить намір збільшити частку водню,
що додається в газорозподільну мережу,
до 20%. Реалізацією проекту заплановано
провести спільно компанією AVACON та німецькою асоціацією газу та води (DVGW) як
моделі для майбутнього використання Н2 в
газорозподільну систему [3].
5. Натепер лідером у практичному використанні водню в енергетичному господарстві стала Велика Британія, де накопичений значний досвід, а інформація щодо
впровадження водню як палива проаналізована, зокрема, виданням Energy Monitor
[4, 5]. Реалізовано проєкт, за яким сумішшю
природного газу з воднем опалюються 30
учбових та 100 житлових будівель університету Кіля (Keele), округ Стаффордшир
[4]. У складі паливної суміші відповідно до
згаданого об’єкта водень, який одержують
електролізом води, становить 20% за об’ємом [4, 5]. За джерелом одержання Н2 потік
водню подається далі в труби розподільної
мережі. Виконанню інноваційної частини
передували лабораторні випробування газових приладів.
Передбачається, що всі побутові газові прилади, придбані після 1996 р., з огляду на безпекові та матеріалознавчі вимоги мають відповідати національним та
європейським нормативам. Мається на увазі
можливість підтримувати експлуатацію системи газопостачання на паливі, що містить
23% Н2. Аналогічний за складом газ G222

НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
зі [СН4] = 77%, [Н2] = 23% фігурує в нормах
ГОСТ Р 50696 – 2006 [6] як газ, «предельный для проскока пламени».
Величезна увага, яка приділяється зазначеному проєкту з огляду на подальше
використання сумішевого з Н2 газу, в тому
числі в енергетиці для транспорту та важкої
промисловості, передбачає розгляд проєкту як пілотного на 10 місяців та наступне
використання результатів у 670 житлових і
комерційних об’єктах [5].
Іншим прикладом використання водневого опалення слугує пілотний проєкт з
опалення 300 будинків, що реалізується у
Великобританії в системі шотландських газорозподільних мереж SGN [5].
У межах нашого проєкту поставлено
завдання визначити характеристики сумішевого палива з більш високою концентрацією водню, яка забезпечує декарбонізацію
викидів в умовах одночасного скорочення
інших шкідливих викидів та парникових газів
без зменшення ефективності використання
палива. Нами виконується цикл експериментальних досліджень газового обладнання з метою енергоекологічної оптимізації
складу паливного газу за умови одночасного дотримання відповідних українських та
європейських нормативів.
6. З іншого боку, останнім часом значний інтерес виявлено до створення нового
палива – hythane – метано-водневої суміші (МВС) із вмістом [Н2] від 20 до 44–48%
[7]. Використовуються два принципово різні
типи технологій одержання МВС:
– шляхом змішування природного газу
з воднем, що виробляється електролізом
води;
– технологія АКМ (адіабатична конверсія метану) [7], що реалізується без сторонніх енергоносіїв; сировина при цьому – природний газ, енергоносій – продукти згоряння
природного газу.
Передбачається використання МВС в
ГТУ, енергетиці, транспорті та в промислових технологіях.
Разом із оптимістичним підходом, що
розробляється
у
західноєвропейських
компаніях та дослідних центрах, значного
розповсюдження набули сумніви щодо доцільності використання «зеленого» водню,
зокрема, для потреб опалювання будівель
у великих масштабах.

7. Незважаючи на значну кількість запущених пілотних проєктів із заміщення
викопних палив воднем з використанням
наявної газорозподільної інфраструктури та навіть наявність стандарту (Велика
Британія) щодо можливості використання
котлів, що працюють на водні, проведені
розрахунки з обґрунтуванням економічної
недоцільності залучення водню як палива
в окремих галузях сучасної енергетики.
Виробництво «зеленого» водню шляхом електролізу є дуже витратним. Передбачається, що вартість 1 кВт.год у місці виробництва Н2 у 2030 р. становитиме
0,1 євро.
Наприклад, для обігріву приміщень
«зеленим» воднем потрібно в 5 разів більше енергії вітру та/або сонця, ніж з використанням ефективного теплового насосу
для потреб тепло- або електрифікації. До
того ж підтримка експлуатації старих газових магістралей (у Великобританії) потребує обґрунтування і є сумнівною: Energy
Monitor analysis [8].
Визначення складу метано-водневого паливного газу
Найважливішим питанням під час застосування сумішевого метано-водневого
палива є вибір оптимального співвідношення складників, що зумовлено наміром підвищити вміст водню в газі, з одного боку,
та вимогами безпеки його використання – з
іншого. Для визначення діапазону досліджень властивостей сумішевого палива, а
також проведення експериментальних випробувань газового обладнання виникає
необхідність у кількісній оцінці очікуваної
небезпеки спалювання метано-водневої суміші із заданим вмістом Н2.
Як міра горючих та вибухових (детонаційних) властивостей контрольної паливо-окислювальної суміші на сучасному етапі розвитку теорії горіння та вибуху
може розглядатися фундаментальна характеристика горючих газів – швидкість
ламінарного горіння SL (laminar burning
velocity LBV), яка ще поширена під назвою
«швидкість нормального розповсюдження
полум’я» [9].
Швидкість горіння SL залежить від складу палива та окислювача, їхнього співвідношення – коефіцієнта надлишку палива
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ϕ – Fuel Equivalence Ratio (для випадку
окислювача – повітря – від коефіцієнта надлишку λ = ϕ-1 ), а також параметрів процесу:
тиску p та температури Т.
На рис. 1 наведена залежність максимальних значень LBV – SL,max, а також коефіцієнтів надлишку повітря λ = λ max, що
відповідають SL,max, від складу палива – за
вмістом водню в його суміші з метаном.
Інші характеристики процесу: співвідношення «окислювач – повітря», режимні характеристики – стандартні (або практично
стандартні): тиск p0 = 1 ата (0,101325 МПа);
Т = 300 K ≈ Т0.
Під λmax паливно-окислювальної суміші
розглядається коефіцієнт надлишку повітря
для палива довільного складу (в даному
випадку метано-водневого газу із заданим
співвідношенням [СН4] : [Н2]), для якого
SL = SL,max, тобто SL (λ max) > SL (λ >
< λ max).
Розгляд наведених даних демонструє
досить повільне збільшення SL,max від вмісту
водню в сумішевому газі в діапазоні концентрацій [Н2] від 0% до 50% (об.) з наступним

різким зростанням SL – взагалі та SL,max –
зокрема, в діапазоні [Н2] {70; 100%}.
Визначений характер залежності SL ([Н2])
вказує на доцільність обмеження вмісту [Н2]
в сумішевому газовому паливі концентрацією [Н2] до 50%.
З метою розрахунку можливостей додавання Н2 до метану (природного газу) використано зіставлення значень SL за механізмом горіння GRI 3 [10].
Результати наших оригінальних досліджень та розрахунків наведені на рис. 1 та в
табл. 1 у формі залежностей максимальних
швидкостей ламінарного горіння досліджуваного палива з повітрям SL,max від коефіцієнта надлишку повітря λmax для кожного складу
сумішевого палива СН4 – Н2 за стехіометричного співвідношення вихідних компонент –
сумішевого газу та повітря (λ = 1.0).
Прийнявши склад палива з нульовим
вмістом водню ([Н2] = 0; [СН4] = 100%) базовим (basic), можна стверджувати, що доведення об’ємної концентрації [Н2] до 50%
в суміші з СН4 приводить до помірного

Рис. 1. Залежність максимальної швидкості ламінарного горіння (LBV) SL,max (крива 1) та значення коефіцієнта
надлишку повітря λ (крива 2), відповідного максимальній LBV метано-водневої суміші в умовах горіння газу в
повітрі від вмісту [H2] в газі (крива 2). Параметри процесу p = 1 ата, T = 300 K
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Таблиця. Зміна LBV SL,max та відповідного надлишку повітря під час спалювання метано-водневого палива з
повітрям – окислювачем

№№

[Н2]; % об.

SL,max , см/с

λ max

S L ,max ([H 2 ])
S Lbasic
,max

Приріст SL,max до
бази, % відн.

1 (basic)

0

39,2

0,95

1,0

0

2

5

40,6

0,94

1,036

3,6

3

10

42,0

0,94

1,071

7,1

4

20

45,4

0,94

1,158

15,8

5

30

49,8

0,93

1,269

26,9

6

50

63,8

0,91

1,627

62,7

7

60

75,8

0,89

1,934

93,4

8

70

94,6

0,87

2,413

141,3

9

90

187,3

0,76

4,778

377,8

10

100

308,1

0,60

7857

685,7

(порівняно з SL,max для СН4) збільшення SL,max
(на 62,7% – до SL,max = 0,91 м/с), тоді як для
випадку чистого водню ([Н2] = 100%, [СН4] = 0)
максимальне значення LBV збільшується на
685,7%, до SL,max = 3,081 м/с (табл. 1).
Енергетична ефективність та викиди
шкідливих речовин під час спалювання
метано-водневої суміші
Експериментальні дослідження побуто-

вих газових приладів (пристроїв), вибраних
для тестування:
– атмосферних пальників газової плити
GRETA;
– побутового двоконтурного котла MICRA
DUO CS 24 фірми RÖDA
були проведені на базі Випробувального
полігону Черняхівської дільниці ПАТ «Житомиргаз».

Рис. 2. Залежність ККД, %, газової кухонної плити GRETA від витрат палива, л/хв. Співвідношення об’ємних
концентрацій водню та метану, [H2]/[СH4], % об’ємні, в паливній суміші вказано на графіку
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З огляду на наведені вище результати тео
ретичних досліджень вогневі випробування
вказаних газових пристроїв проводилися під
час використання як палива метано-водневих сумішей із вмістом [Н2] = 0–50% (об.), а
саме під час спалювання природного газу
(без водню), а також наступних сумішевих
газів [СН4]/[Н2], % об.: 95/5; 90/10; 80/20;
70/30; 50/50.
Мета досліджень:
– визначення можливості переводу
побутової техніки (газові плити, опалювальні котли, водонагрівачі тощо) на пристрої, опалювані газом із вмістом водню,
за умови підтримання існуючих газових
мереж, а також використання традиційного газового обладнання приміщень та будівель;
– встановлення області раціонального вмісту водню Н2 в сумішевому газі на
основі дослідно-промислових випробувань
газового обладнання;
– регламентація граничного значення концентрації [Н2] в сумішевому газовому паливі, відповідної вимогам до палива з
позицій безпекових, технологічних та енергоекологічних обмежень.
Енергетична ефективність газових
приладів
1. Мірою енергетичної ефективності використання теплової енергії – теплоти згоряння – слугує відповідний ККД
(Efficiency) (коефіцієнт корисної дії) у формі відношення корисного теплового потоку
(теплосприйняття за одиницю часу) Quse до
теплоти Qin, підведеної до теплового агрегату або пристрою (або теплоти спалювання):
ηf =Efficiency = Quse / Qin = Quse / Bf Qf,l,
де Bf ; Qf,l – відповідно – витрати палива в
одиницю часу, об’ємні (масові) та теплота
згоряння (нижча) одиниці об’єму (маси) палива.
2. Зазвичай залежності ККД теплових
агрегатів або пристроїв від теплової потужності мають екстремальний характер. Підвищення ККД за зростання витрат палива
має місце при невеликих продуктивностях
агрегатів (теплових пристроїв), коли частка теплових втрат є домінуючою в тепловому балансі під час процесів спалювання.
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Після досягнення максимуму ККД і далі,
за зростання теплової потужності агрегату
(пристрою), ККД зменшується із збільшенням теплової потужності.
Саме такий вигляд має залежність
ККД системи «газовий пальник побутової
плити NORD – теплоприймальна водяна
ємність» у наших лабораторних дослідах
на природному газі [11], а також в умовах
випробувань зазначеної системи під час
спалювання метано-водневих сумішей з
використанням атмосферних пальників газової плити GRETA в діапазоні варіювання
концентрації водню [Н2] = 0–50% (рис. 2).
ККД використання палива в газовій
плиті GRETA (рис. 2) має традиційний
екстремальний вигляд при значній (за діа
пазоном зміни теплової потужності) зоні
падіння ККД із збільшенням продуктивності (витрат палива). Збільшення частки
[Н2] в паливі забезпечує підвищення ККД
плити до значення 59%, регламентованого
ДСТУ [12].
3. Ежекційні пальники низького тиску в
умовах необмеженого повітряного простору забезпечують практично постійний коефіцієнт надлишку повітря λ в умовах варіювання продуктивності (теплової потужності
пальника) [13]. За цих умов формується
фіксований склад продуктів згоряння та
шкідливих речовин (токсичних компонент
у них – pollutants), концентрації яких [Xp]
≡ [CO], [NO], [NO2] залежать тільки від витрат палива [14].
На відміну від атмосферних пальників
газової плити в умовах випробувань, де забезпечувалося підсмоктування вторинного
повітря з навколишнього простору, конструктивні особливості котла RÖDA створюють практично незмінний потік повітря
в умовах регулювання теплової потужності
котла. Це означає зменшення сумарного
коефіцієнта надлишку повітря λ в системі підготовки горючої суміші та утворення викидних продуктів згоряння у випадках збільшення витрат газового палива. У
свою чергу це приводить до підйому ефективних температур продуктів згоряння
(випадок нормальної експлуатації λb →1.0
для «бідних» (при λb > 1.0) газоповітряних
сумішей), в тому числі на виході з робочого простору та/або димового тракту котла.
Стосовно робочого процесу котла RÖDA

НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Рис. 3. Залежність ККД, %, побутового двоконтурного котла RÖDA, %, від витрат палива, м3/год. (a) та від теплової потужності котла, кВт (б) Теплова потужність відповідає корисному теплосприйняттю водяного теплоносія.
Співвідношення [H2]/СH4] в паливній суміші наведено на графіку
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це означає, що з двох множників, які визначають об’ємний потік продуктів згоряння,
за збільшення теплової потужності котла
витрати палива збільшуються, а надлишок
повітря – скорочується.
Випробування котла у вогневих умовах показало, що за збільшення витрат
палива зростає вихідна температура продуктів згоряння, а також абсолютні втрати
теплоти з продуктами. Попри це ККД котла за збільшення витрат палива (теплової
потужності котла) збільшується (рис. 3),
оскільки відносна частка теплових втрат
з викидними газами в тепловому балансі
котла скорочується. Тобто визначальним
фактором під час експлуатації котла RÖDA
щодо впливу на ККД котла, який зростає із
збільшенням потужності, виявився надлишок повітря λb в робочому просторі та димовому тракті. Зменшення λ b призводить
до випереджаючого зростання корисної
теплоти Q use в умовах фіксованого значення Q in = idem.
У результаті перебігу процесів вигоряння палива та тепломасопереносу енергії ККД котла RöDA із збільшенням витрат
палива підвищується від 85 до 91,5% при
використанні СН4 як палива, скорочуючись
при заміні палива на суміш [СН4]/[Н2] =
50/50% до відповідного діапазону значень
ККД ηf 82–88% (рис. 3).
Незважаючи на збільшення випромінюючої здатності продуктів згоряння метано-водневих газових сумішей із збільшенням частки водню в паливі та водяної
пари в повітрі згоряння, ККД котла RöDA у
випадку СН4–Н2 газового палива поступається ККД котла RöDA ηf при спалюванні
природного газу.
Різниця в значеннях ηf для котла скорочується при зіставленні роботи котла в
умовах Qin = idem для палив із різним вмістом водню.
Вплив складу палива на утворення
шкідливих викидів
1. Шкідливі викиди з котла RöDA,
концентрація яких зведена до 3% О2 в продуктах згоряння, визначаються протилежним загалом впливом витрат палива Вf на
утворення найважливіших забруднювачів
повітря (рис. 4, а, б):
– для [СО] при зростанні Вf екстремаль-
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не, з суттєвим скороченням концентрації
до мінімуму на рівні [СО]3%О2 = 10–25 ррm
в умовах використання палив ([Н2] = 30–
50%).
Водночас [СО]3%О2 = 50–70 ррm для
випадку використання NG або сумішевого
газу з вмістом СН4 до 90–95%;
– для [NОx] у викидах із котла спостерігається тенденція, зворотна зміні [СО]: із
збільшенням витрат палива концентрації
[NОx] 3% O2 зростають. При максимальних
об’ємних витратах палив, що порівнюються, спостерігаються найбільші викиди
[NОx]3%О2 з котла, які становлять приблизно
80 ррm незалежно від вмісту Н2 в паливній
суміші.
2. Для атмосферних пальників газових плит (рис. 5, а, б) тенденції впливу
витрат палива (теплової потужності приладу) на викиди шкідливих речовин якісно
подібні до наведених вище для випадку побутового котла (рис. 4, а, б), а саме:
– [CO]3%О2 із збільшенням витрат палива зменшується, але при цьому підвищується концентрація оксидів азоту [NОx]. У
відповідності з розрахунковим прогнозом
концентрація [СО] із збільшенням частки
Н2 в метано-водневому паливі зменшується. Як результат в області середніх та максимальних витрат палива [CO]3%О2 у продуктах згоряння суміші [СН4]/[Н2] = 50/50%
наближається до нульової позначки, тоді
як для спалювання природного газу [CO]
за таких обставин становить до 100 ppm;
– [NОx]3%O2 збільшується із зростанням
витрат палива. Водночас зберігається тенденція суттєвого зменшення викидів NОx в
усьому діапазоні варіювання теплової потужності (паливоспоживання) із збільшенням вмісту Н2, в тому числі – для випадку
максимально випробуваного вмісту [Н2] в
паливі ([Н2] = 50%) Для такого палива концентрація [NОx]3%O2 зростає від 0 (1л/ хв)
до [NОx] 3%O2 ≈ 60 ppm (при 6 л/хв).
Висновки
1. Узагальнено світовий досвід залучення водню як палива або при формуванні сумішевого палива в умовах додавання
Н2 в трубопроводи природного газу та місцеві розподільні мережі.
2. Вперше з фундаментальних фізичних позицій та з огляду на безпекові
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Рис. 4. Залежність концентрації шкідливих викидів побутового двоконтурного котла RÖDA. Залежність викидів
CO, ppm (а) та NOx, ppm, (б) для котла від витрат палива, м3/год. Співвідношення [H2]/[СH4] в паливній суміші
вказано на графіку
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Рис. 5. Залежність концентрації шкідливих викидів під час роботи газової кухонної плити GRETA від витрат
палива, л/хв. Співвідношення [H2]/[СH4], % об., в паливній суміші вказано на графіку. Значення концентрацій
шкідливих викидів приведені до концентрації [O2] = 3% в суміші продуктів згоряння.
а – викиди оксиду вуглецю CO; [CO], ppm; б – викиди оксидів азоту NOx (NO + NO2); [NOx], ppm
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обмеження визначені та рекомендовані
для практичного використання граничні
значення вмісту водню в суміші з природним газом, які орієнтовно становлять 50%
об’ємних від загальних витрат палива.
Доведена принципова можливість і експериментально визначені достатні для
практичного використання діапазони стабільного горіння сумішевого СН 4–Н 2 палива в кухонних газових плитах та побутових
котлах.
3. Розглянуті результати випробувань

двох найбільш поширених типів побутового газового обладнання: кухонних плит та
опалювальних котлів при спалюванні суміші метану з воднем в умовах варіювання
концентрації [Н2] = 0–50% (об.).
Як визначальні ознаки газових приладів розглядаються енергетичні та екологічні
характеристики. Винайдені під час випробувань газових приладів значення концентрацій шкідливих викидів у разі зіставлення
палив відповідають українським та міжнародним нормативам.
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Дослідження герметичності
газорозподільних мереж у разі їх
використання для постачання
газоводневих сумішей
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Уніговський Л.М.
д-р техн. наук
ТОВ «Нафтогаз
будінформатика»

UA

Проблематика впливу кліматичних змін та розроблення методів декарбонізації енергетичного сектору (та газової інфраструктури зокрема)
з кожним роком набуває все більшої актуальності. Одним із способів
зменшення викидів СО2 є впроваджування та застосування технологій
із додаванням водню у середовище природного газу газорозподільних
систем. Для України такий перехід вимагає подолання технічних бар’єрів, чим і аргументовано проведення досліджень щодо вивчення герметичності макетів газорозподільних мереж. Не менш важливим завданням
є розроблення нормативних документів, вимоги яких регламентуватимуть порядок проведення випробовувань та оцінювання функціонування газопроводів і обладнання у разі використання газорідинних сумішей.
Ключові слова: випробовування, водень, газові мережі, герметичність, декарбонізація, природний газ, тиск газу.

RU

Проблематика влияния климатических изменений и разработки методов
декарбонизации энергетического сектора (и газовой инфраструктуры в
частности) с каждым годом приобретает все большую актуальность.
Одним из способов уменьшения выбросов СО2 является внедрение и
применение технологий с добавлением водорода в среду природного
газа газораспределительных систем. Для Украины такой переход требует преодоления технических барьеров, чем и аргументировано проведение исследований по изучению герметичности макетов газораспределительных сетей. Не менее важной задачей является разработка
нормативных документов, требования которых будут регламентировать
порядок проведения испытаний и оценки функционирования газопроводов и оборудования в случае использования газожидкостных смесей.
Ключевые слова: испытания, водород, газовые сети, герметичность, декарбонизация, природный газ, давление газа.

EN

The issue of climate change impact and development of methods for
decarbonization of the energy sector (and gas infrastructure, in particular)
are becoming increasingly important every year. One of the ways to reduce
CO2 emissions is the elaboration and implementation of technologies with
the addition of hydrogen to the natural gas environment of gas distribution
systems. For Ukraine, such a transition requires overcoming the technical
barriers, and this is the reason for conducting research to study the
tightness of gas distribution network models. An equally important task is the
development of regulatory documents, the requirements of which regulate
the procedure for testing and assessing the functioning of gas pipelines and
equipment in the case of using gas-liquid mixtures.
Key words: tests, hydrogen, gas networks, tightness, decarbonization,
natural gas, gas pressure.
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Світові тренди останнього десятиліття
у сфері декарбонізації енергетичної сфери
загалом та вуглеводневого сектору зокрема
зумовили виникнення множини різноманітних технічних рішень [1–3]. У сфері газової
інфраструктури ключовим серед таких рішень є додавання газоподібного водню у
середовище природного газу та передача
кінцевим споживачам газоводневих сумішей [2]. Концентрація водню у таких сумішах може коливатись у межах від 2% до
100% [3] залежно від низки чинників, серед
яких можна виокремити наявність доступних обсягів водню, технічних можливостей
газових мереж та газових приладів у кінцевих споживачів.
Наявні українські газорозподільні мережі було спроєктовано та споруджено без
урахування можливості транспортування
саме газоводневих сумішей, що постає
серйозним технічним бар’єром для промислової апробації та широкого застосування різноманітних варіантів постачання
газоводневих сумішей. Відповідно, задля
наукового обґрунтування можливості таких робіт ученими Івано-Франківського
національного технічного університету
нафти і газу та ТОВ «Нафтогазбудінформатика» у співпраці з ТОВ «Регіональна
газова компанія» проводився комплекс
досліджень щодо герметичності макетів
газорозподільних мереж у разі їх використання для постачання газоводневих сумішей.
Метою проведення досліджень стало
випробування газопроводів та обладнання
газорозподільних мереж природного газу,
які б дали змогу оцінити герметичність макетів газорозподільних систем у разі використання водню (сумішей природного газу з
воднем).
Дослідження герметичності ділянок газопроводу, який імітує макет газорозподільної системи, складалося з основних видів і
стадій робіт:
– опресування макета газорозподільної
системи. Опресування виконувалося в два
етапи за ідентичною методикою. Як тестовий газ на першому етапі використовувалася суміш газів: 5% водню та 95% інертного
газу за об’ємом, для другого етапу – використовувався 100% газ водень;
– ідентифікація місць витоків водню на

всій протяжності макета газорозподільної
системи;
– визначення об’ємів витоків водню з обладнання макета газорозподільної системи;
– розроблення коригувальних дій (за
потреби).
Опис експериментальних установок
та методики досліджень
У процесі проведення досліджень конструкції водневих пристроїв і систем полігону повинні забезпечувати мінімізацію:
1) енергетичного потенціалу, необхідного для досягнення їх функціональних показників;
2) можливих дій людини, що призводять
до аварійної ситуації, і їх небезпечних наслідків;
3) вражаючих факторів можливих аварій – температурного впливу полум'я, ударної хвилі, осколків зруйнованого обладнання, витіснення кисню (повітря);
4) чисельності персоналу в зонах, що
потрапляють під вплив вражаючих факторів
можливих аварій.
Постачання газоподібним воднем макета газорозподільної системи здійснювалося
по трубопроводу від розрядної водневої балонної рампи. При цьому допускається постачання споживачів від розрядних рамп із
воднем не більше 10 балонів місткістю по
40 літрів.
Як конструкційні матеріали водневих
пристроїв і систем, а також опорних будівельних конструкцій і споруд використовувалися негорючі, з межами вогнестійкості
не менше 180 хвилин, і нездатні накопичувати статичну електрику матеріали.
Конструкція водневих пристроїв і систем
повинна бути такою, щоб забезпечувалася
герметичність і виключалася можливість
контакту водню з окислюючими речовинами і потрапляння їх у внутрішній простір
пристрою або системи. Кількість рознімних
з'єднань повинна бути мінімальною. Під час
прокладання трубопроводів водню, як правило, використовувалися безшовні сталеві
труби або трубопроводи з нержавіючої сталі, з’єднані із застосуванням зварювання.
Після планових або аварійних зупинок трубопроводи водню продувались і
перевірялися на щільність пневматично.
Для випробувань використовувався тільки
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інертний газ. Тривалість випробування –
1 год. При цьому падіння тиску не повинно
перевищувати 0,1%.
Водневі пристрої та системи, розташовані на відкритій території, повинні мати
зовнішнє освітлення по периметру займаної
території або локальне пересувне освітлення з дотриманням вимог іскробезпеки, що
забезпечує аналогічну освітленість.
Конструкція водневих пристроїв і систем
забезпечує можливість продувки їх інертним газом, переважно азотом, що виключає
утворення застійних зон, а також контроль
за ефективністю такої продувки. Загальний
обсяг інертного газу для потреб продувки
повинен бути не менше 4-кратного обсягу
водневої системи, що продувається. Тиск
продувного інертного газу не повинен перевищувати тиску в системі, що продувається.
Всі скидні лінії від водневих установок повинні направлятися через продувні газопроводи в атмосферу. Скидання водню та азоту
є регламентованим. Скидні газопроводи від
запобіжних клапанів, а також продувні газопроводи від водневих систем виводилися
не менше ніж на 1,0 м вище найвищої точки
будівлі або найвищої зони робочого майданчика відкритої установки, розміщеної в
радіусі 10,0 м від таких газопроводів; при
цьому їх вихідний отвір знаходився на висоті не менше 6,0 м від рівня землі.
Перед початком і після закінчення скидання водню або продувного газу в атмосферу скидні та продувні газопроводи продувались інертним газом. Продування скидних
та продувних газопроводів від водневих
установок проводилось азотом. Конструкція
скидних та продувних газопроводів передбачала відбір проб на аналіз, а конструкція
їх верху виключала можливість попадання
в них атмосферних опадів.
Закінчення продування регламентувалося виходячи з розрахунку і визначалося
аналізом складу продувного газу. При цьому водень у продувному газі (після зупинки) повинен бути відсутнім, а вміст кисню в
продувному газі (перед пуском) не повинен
перевищувати 2% (об'ємні). У разі виявлення концентрації водню в повітрі дослідного
майданчика, на якому розміщується макет
газорозподільної системи, вище за 25% від
нижньої межі вибуховості (1% об'ємно) за
показами автоматичних газоаналізаторів,
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Рис. 1. Схема випробування на герметичність макета

розміщених на території дослідного майданчика, або переносних газоаналізаторів
персоналу, проводилася негайна зупинка
проведення досліджень. Похибка (точність
вимірювання) газоаналізаторів водню не
повинна перевищувати ± 0,2% об'ємних.
Виходячи з вищенаведених вимог, було
розроблено або модифіковано існуючі дослідні полігони АТ «Івано-Франківськгаз»
(рис. 1), АТ «Дніпропетровськгаз», навчального містечка Чугуївського відділення АТ
«Харківгаз» із метою реалізації схем випробування на герметичність макету газорозподільної системи на експериментальних
полігонах.
Перед подачею водню в макет газорозподільної системи здійснювалася
продувка порожнини газопроводів і газового обладнання макета інертним газом
для видалення повітря з його порожнини.
Скидання продувного інертного газу відбувалося через продувний газопровід в
атмосферу. Як інертний газ для продувки
використовувався газоподібний технічний
азот 2-го сорту (Азот газоподібний технічний, ДСТУ 9293:2009) чистотою не нижче
99,0%, при цьому періодично проводився
його аналіз відповідно до технологічного

НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

газорозподільної системи на експериментальному полігоні АТ «Івано-Франківськгаз»

регламенту. У продувному інертному газі
механічні та жирові забруднення не допускаються. Вміст кисню в інертному газі
не повинен перевищувати 1%. Загальний обсяг інертного газу для потреб продувки був не менше 10-кратного об’єму
макета газорозподільної системи, що
продувається. Тиск продувного газу не
перевищував у процесі досліджень робочий тиск ділянок макета газорозподільної системи (відповідно 0,300 МПа або
0,600 МПа для ділянки середнього та високого тиску та 0,005 МПа для ділянки
низького тиску). Після процедури продувки подача інертного газу припинялася і
розпочинався процес заповнення макета
газорозподільної системи газоподібним
технічним воднем марки Б (ГОСТ 3022-80
Водород технический. Технические условия) шляхом витіснення інертного газу з
порожнини макета в атмосферу через продувний газопровід. Запірна арматура продувного газопроводу закривалася за досягнення щонайменше 99% водню у складі
вихідного газу, який скидається в атмосферу. Процес заповнення макета газорозподільної системи газоподібним воднем
здійснювався до моменту досягнення ро-

бочого тиску на ділянках макета газорозподільної системи (відповідно 0,30 МПа або
0,60 МПа для ділянки середнього та високого тиску і 0,01 МПа або 0,1 МПа для
ділянки низького тиску, залежно від проєктних тисків макетів систем ГРМ). Робочий
тиск для цілей випробувань міг бути зменшеним відповідно до технічних характеристик застосовуваного обладнання.
Після встановлення робочого тиску на
ділянках макета газорозподільної системи
здійснювалися спостереження та реєстрація за падінням тиску в системі протягом
24 год. 168 год. та 336 год. залежно від рішення керівника досліджень. Значення тиску у визначених точках системи фіксувалися з інтервалом в 1 годину і відображались
у протоколі дослідження.
Контроль герметичності макета газорозподільної системи проводився в процесі досліджень манометричним методом.
Відповідно, для реалізації контролю герметичності манометричним методом, який
чутливий до зміни температури газу всередині системи, необхідно розділити макет
газорозподільної системи за допомогою запірної арматури на ізольовані ділянки. Розділення на ізольовані ділянки здійснюється
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після заповнення внутрішнього об’єму макету газоподібним воднем і встановлення
робочого тиску. Ізольовані ділянки мають
бути такими, що в них забезпечується однакова температура газу (наприклад, наземні
і підземні ділянки, ділянки під накриттям і
без накриття).
Відповідно, для проведення контролю
ізольовані ділянки повинні бути обладнані
засобами вимірювальної техніки для вимірювання (і реєстрації) тиску та температури
газу у внутрішньому об’ємі ділянки. ЗВТ для
вимірювання (і реєстрації) тиску використовувались із класом точності 1,5, а ЗВТ для
вимірювання (і реєстрації) температури – з
класом точності 1,0. Верхня межа вимірювання для ЗВТ тиску була більшою на 1/3
максимального значення тиску на ділянці
під час опресування.
Фактичне падіння тиску на контрольованій ділянці визначалося співвідношенням:

(

ΔP = P1 – P2 1+

)

t1– t2
,
273 + t2

(1)

де: P1 і P2 – відповідно початкове і кінцеве
абсолютне значення тиску газу на ділянці,
Па; t1 і t2 – температура газу на початку і в
кінці кожного етапу фіксації тиску на ділянці, °С.
Початкове значення тиску P1 і температури t1 фіксувалося на кожній ділянці і
заносилося в протокол через 1 годину після заповнення внутрішнього об’єму макета газорозподільної системи газоподібним
воднем і вирівнювання температури газу у
внутрішній порожнині ділянок.
Якісна оцінка негерметичності ділянок
проводилася за залежністю:
ΔP
Q=V Ʈ ,

(2)

де: V – об’єм контрольованої ділянки, м3;
ΔP – падіння тиску відповідно до залежності (1), Па; Ʈ – часовий інтервал випробування ділянки на герметичність, с.
Макет газорозподільної системи вважався умовно герметичним у разі, якщо
падіння тиску в системі за 1 год становить
не більш ніж 0,1% від початкового.
За умови виявлення концентрації водню в повітрі дослідного майданчика, на
якому розміщується макет газорозподільної системи, вище за 25% від нижньої межі
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вибуховості (1% об'ємно) за показами автоматичних газоаналізаторів, розміщених
на території дослідного майданчика, або
переносних газоаналізаторів персоналу,
проводилася негайна зупинка проведення досліджень. Макет газорозподільної
системи продувався інертним газом для
скидання водню в атмосферу через продувний газопровід. Перед початком і після
закінчення скидання водню в атмосферу
продувні газопроводи продувались інертним газом. Закінчення продування визначалось аналізом складу продувного газу.
При цьому водень у продувному газі (після зупинки) повинен бути відсутнім.
Аналіз результатів досліджень
Аналіз результатів досліджень проводився на основі оцінювання залежностей
зміни абсолютного тиску і температури газу водню в трубопроводі, які дають
змогу оцінити негерметичність за умови
зміни температури і стабільності або змін
кількості газу в трубопроводі у процесі досліджень на макетній установці, описаній
вище. З цією метою окремо розглядалися
графічні залежності, що характеризують
результати дослідження герметичності за
високим і низьким тиском на 100% водні.
Дослідження герметичності за високим тиском (0,3 МПа)
На рис. 2 наведено графік наповнення газопроводу макетної ділянки експериментального полігону АТ Івано-Франківськгаз 100%-ним воднем протягом
400 год. Ця залежність за об’ємом газу водню приведена до стандартних умов. Якщо
порівняти графік зміни об’єму водню та графік зміни абсолютного тиску в газопроводі
(рис. 3), то можна виділити кілька ділянок.
На першому етапі досліджень (до 100 год.)
у процесі напомповування трубопроводу
воднем виявляли нещільності на окремих
ділянках, що призводило до витоків газу і,
відповідно, падіння тиску. Витоки усували
на вказаних ділянках і з метою компенсації газу, що був втрачений через витоки,
на ділянку трубопроводу полігону додатково подавали порцію водню. На вказані
процеси, що призводили до зміни абсолютного тиску газу водню в трубопроводі,
накладалися добові зміни температури

НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
із-за локальних витоків і локальних змін
температури газу в зонах цих витоків.
Вказаних проблем вдалось уникнути,
починаючи зі 100 год. до 360 год. досліджень, коли практично всі витоки водню
були усунуті і газопровід був повністю заповнений 100%-ним воднем. На цьому часовому відтинку падіння тиску також відбувалось, але практично рівномірно. На вказане
рівномірне падіння тиску накладалися

Об’єм водню, що запомпований в трубопровід

навколишнього середовища в цей час у
діапазоні змін ніч/день до 15 градусів за
шкалою Цельсія. Це призводило до того
що на падіння тиску, зумовлені його витоками, накладалося падіння тиску, зумовлене зниженням температури газу. Це
суттєво ускладнювало аналіз результатів
дослідження. Додатково на процес оцінки
герметичності газопроводу впливало нерівномірне заповнення усіх ділянок газом

Рис. 2. Залежність зміни об’єму газу (водню) за стандартних умов у м3 від часу експерименту, год. (на експериментальному полігоні АТ «Івано-Франківськгаз»)

Рис. 3. Залежність зміни абсолютного тиску газу (водню, МПа) від часу експерименту, год. (на експериментальному полігоні АТ «Івано-Франківськгаз»)
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зміни тиску, зумовлені добовими змінами
температури навколишнього середовища і, відповідно, газу. На рис. 4 наведено
залежність зміни абсолютного (високого)
тиску (вісь справа, МПа) і температури
(вісь зліва, °С) від часу експерименту, год.,
на експериментальному полігоні АТ «Івано-Франківськгаз». Дані графіка свідчать

про кореляцію змін температури і тиску за
різних умов. Але абсолютні значення зміни
тиску водню в газопроводі за умов виключення потужних витоків свідчать, що вплив
змін температури є незначним, і він практично не залежить від абсолютного значення тиску (рис. 5).
Характерно, що практично така сама

Рис. 4. Залежність зміни абсолютного (високого) тиску (вісь справа, МПа) і температури (вісь зліва, °С) від часу
експерименту, год. (на експериментальному полігоні АТ «Івано-Франківськгаз»)

Рис. 5. Залежність зміни абсолютного (високого) тиску газу (водню, МПа) від часу експерименту (год.) на дослідній ділянці за умов незмінного об’єму газу в дослідній ділянці трубопроводу (на експериментальному полігоні
АТ «Івано-Франківськгаз»)
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Рис. 6. Залежність зміни абсолютного (високого) тиску водню (вісь справа, МПа) і температури (вісь зліва, °С) від
часу експерименту (год.) на дослідній ділянці за умов незмінного об’єму газу в дослідній ділянці трубопроводу
(полігон навчального містечка Чугуївського відділення АТ «Харківгаз»)

залежність спостерігалась і на іншому полігоні – полігоні навчального містечка Чугуївського відділення АТ «Харківгаз» (рис. 6).
Якщо апроксимувати падіння тиску на дослідних ділянках обох полігонів, то можна
відзначити, що порядок коефіцієнтів обох
лінійних апроксимуючих залежностей практично однаковий. Це підтверджує достовірність вищевказаного твердження.
Кінцеві дані негерметичності за високим
тиском наведено у таблиці 1.

Дослідження герметичності за низьким тиском (0,0020 – 001 МПа)
Дослідити рівень герметичності вказаним методом контролю падіння тиску в
трубопроводах низького тиску виявилося
набагато складнішим завданням. Це зумовлено тим, що на тиск у трубопроводі
низького тиску суттєво впливає температура навколишнього середовища і, відповідно, газу.
На рис. 7 та 8 відповідно наведені

Таблиця 1. Дані негерметичності щодо високого тиску

Температура

Фактичне
падіння
тиску

Номер Номер
години години Тривапозакінлість
чатку
чення контроконтр- контролю
олю
лю

Падіння тиску
в системі за
1 год у процентах, яке має
бути не більше
0,1% від початкового

Тиск

Тиск

Температура

P 1,
МПа

P 2,
МПа

t1,С

t2,С

delta_P,
Мпа

t1, год.

t2, год.

tau, год.

delta_P, за год.,
% від початкового

ІваноФранківськ

0.403

0.233

27.7

21.8

0.165

101

359

258

0.159

Харків

0.271

0.067

32.5

11.8

0.199

99

525

426

0.172

Житомир

0.404

0.275

23.1

29.1

0.135

25

93

68

0.490

Волиньгаз

0.305

0.187

17

13.7

0.116

0

113

113

0.336

Місто
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Рис. 7. Залежність зміни температури ззовні (°С) від часу експерименту (год.) (полігон «Житомиргаз»)

Рис. 8. Залежність зміни надлишкового (манометричного) тиску (МПа) від часу експерименту (год.) (полігон «Житомиргаз»)

Рис. 9. Залежність зміни надлишкового (манометричного) тиску (вісь зліва, кПа) і температури (вісь справа, °С)
від часу експерименту (год.) на дослідній ділянці за умов незмінного об’єму газу в дослідній ділянці низького
тиску трубопроводу
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НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
щогодинні результати реєстрації значень
температури і тиску в трубопроводі низького тиску дослідної установки полігона
«Житомиргаз». Якщо зіставити ці графіки
(рис. 9), то бачимо, що зміна температури
практично повністю корелює зі зміною тиску. Тому за виключенням ділянки між 80-ю
і 90-ю годинами, де втрати тиску більш
суттєві, на інших відтинках часу, найбільш
ймовірно, втрат тиску, зумовлених негерметичностями в трубопроводі з воднем, не
було виявлено.
Висновки:
1. Дані проведених досліджень свідчать
про суттєву негерметичність для систем високого тиску. І така тенденція приблизно однакова в усіх містах і, як результат, свідчить,

що ущільнення для водню не є досить герметичними.
2. Для систем низького тиску негерметичність практично або несуттєва, або схована за сильною залежністю низького тиску від зміни температури. Фактично оцінка
негерметичності за зміною низького тиску
в магістралі «затінюється» зміною температури – тобто важко відокремити, чи це
зміна температури, чи мінімальна негерметичність, особливо враховуючи інерційність
давачів температури в лініях низького тиску.
Крім того, графіки зміни низького тиску свідчать про те, що низький тиск практично повністю «повторює» температуру з деякою затримкою, зумовленою інерційністю давачів
температури або низькою теплопровідністю
водню.
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Вітчизняний буровий супервайзинг –
цілі, завдання та перспективи розвитку

с Гриманюк В.І.
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ІФНТУНГ

UA

Падіння вдвічі ціни на газ на світовому ринку, вичерпаність українських
родовищ на 80% і тенденції розвитку нафтогазової промисловості
України спонукають групу компаній «Нафтогаз» до трансформації традиційних підходів організації й управління основними сегментами сектору UPSTREAM. Виокремлення бізнес-дивізіонів допомогло поглибити фокус, розділити відповідальність та ризики. Основними викликами
компанії (АТ «Укргазвидобування») є збереження поточних здобутків,
відкриття своїх можливостей, кардинальне збільшення видобутку на
наявних родовищах, максимізація виробництва товарного газу та поліпшення фінансового результату. Згідно з оновленою стратегією розвитку компанія планує досягнути таких результатів завдяки програмі
під назвою «Тризуб», в основу якої лягли три концепції: видобуток газу
зі щільних колекторів, буріння глибоких свердловин (більше 6000 м),
освоєння шельфу Чорного моря – планується взяти участь у новому
конкурсі на розбурювання родовища «Дельфін». У 2019 р. компанія
отримала 14 нових спецдозволів на аукціонах та розпочала роботи з
переробки та переінтерпретації геологічної інформації.
Скорочення затрат сил, часу і засобів, зниження виробничих ризиків у
бурінні та капітальному ремонті свердловин можливе лише за умови
безперервного контролю й аналізу об’єктивної інформації щодо виконання технологічних процесів, які відбуваються в свердловині і на
буровому об’єкті. Оперативне прийняття рішення у нештатній ситуації, дотримання вимог проєктної документації та норм охорони праці –
запорука безаварійної роботи та спорудження свердловини відповідної якості. Такі завдання можуть виконати тільки кваліфіковані спеціалісти з виробничим досвідом роботи (бурові супервайзери). Налагодження системи збору та передачі технологічної інформації через
службу супервайзингу, аналіз даних буріння та діяльність, спрямована
на попередження виникнення ускладнень під час спорудження свердловини, дає змогу зекономити кошти замовника на етапі буріння та
врахувати допущені помилки на етапі проєктування робіт наступної
свердловини. Підтримання фахового рівня спеціаліста (супервайзера) – обов’язкова умова досягнення найкращого результату та підняття іміджу супервайзингової служби в очах замовника.
Ключові слова: свердловина, супервайзинг, буріння.

RU

Падение вдвое цены на газ на мировом рынке, исчерпанность
украинских месторождений на 80% и тенденции развития нефтегазовой промышленности Украины побуждают группу компаний «Нафтогаз» к трансформации традиционных подходов организации и
управления основными сегментами сектора UPSTREAM. Выделение
бизнес-дивизионов помогло углубить фокус, разделить ответственность и риски. Основными вызовами компании (АО «Укргаздобыча»)
является сохранение текущих достижений, открытие своих возможностей, кардинальное увеличение добычи на имеющихся месторождениях, максимизация производства товарного газа и улучшение
финансового результата. Согласно обновленной стратегии развития, компания планирует достичь таких результатов благодаря про-
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грамме под названием «Тризуб», в основу которой легли три концепции: добыча газа из плотных коллекторов, бурение глубоких скважин
(более 6000 м), освоение шельфа Черного моря – планируется принять
участие в новом конкурсе на разбуривание месторождения «Дельфин».
В 2019 г. компания получила 14 новых специальных разрешений на аукционах и начала работы по переработке и переинтерпретации геологической информации.
Сокращение затрат сил, времени и средств, снижение производственных рисков в бурении и капитальном ремонте скважин возможно только
при условии непрерывного контроля и анализа объективной информации о ходе выполнения технологических процессов, которые происходят в скважине и на буровом объекте. Оперативное принятие решений
в нештатной ситуации, соблюдение требований проектной документации и норм охраны труда – залог безаварийной работы и сооружения
скважины соответствующего качества. Такие задачи могут выполнить
только квалифицированные специалисты с производственным опытом
работы (буровые супервайзеры). Настройка системы сбора и передачи технологической информации через службу супервайзингом, анализ данных бурения и деятельность, направленная на предупреждение возникновения осложнений при сооружении скважины, позволяет
сэкономить средства заказчика на этапе бурения и учесть допущенные
ошибки на этапе проектирования работ следующей скважины. Поддержание профессионального уровня специалиста (супервайзера) – обязательное условие достижения наилучшего результата и повышения
имиджа супервайзинговой службы в глазах заказчика.
Ключевые слова: скважина, супервайзинг, бурение.

EN

Reducing in two times world gas prices, 80% of exhaustion of Ukrainian fields,
and Ukraine's oil and gas industry tendency are pushing the Naftogaz group
companies to transform traditional approaches of organizing and managing
major segments of the UPSTREAM sector. Separating business divisions
helped focus deeper, divide responsibility and risk. The Company's(JSC
“Ukrgazvydobuvannya”) main challenges are to maintain current profits,
open up its capabilities, dramatically increase production at existing fields,
maximize production of gas and improve financial results. According to the
updated development strategy, the Company plans to achieve such results
through a program called "Trident", which is based on three concepts: gas
production from dense reservoirs, deep well drilling (more than 6000 m),
exploration of the Black Sea shelf – it is planned to participate in a new
competition for the destruction of the Dolphin field. In 2019, the Company
received 14 new special permits at auctions and began to work on the
processing and re-interpretation of geological information.
Reduction of costs, time and resources, reduction of production risks in
drilling and overhaul of wells is possible only on condition of continuous
control and analysis of objective information on the progress of technological
processes occurring in the well and at the drilling facility. Prompt decisionmaking in an emergency situation, compliance with the requirements of
design documentation and labor safety standards – a guarantee of troublefree work and construction of wells of the appropriate quality. Such tasks
can only be performed by qualified specialists with production experience
(drilling supervisors). Setting up a system for collecting and transferring
technological information through a supervisory service, drilling data analysis
and activities aimed at preventing the occurrence of complications during the
construction of the well allows to save the customer's costs during the drilling
stage and to take into account the mistakes made during the design of the
next well. Maintaining a specialist level (supervisor) is a prerequisite for
achieving the best results and raising the image of the supervisory service in
the eyes of the customer.
Key words: well, supervisor, drilling.
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Вступ. Нині основними шляхами нарощування ресурсної бази АТ «Укргазвидобування» (надалі – Товариство) є отримання
нових ділянок, відкриття нових родовищ та
покладів на діючих спецдозволах, дорозвідка
наявних покладів і впровадження сучасних
технологій та інструментів для підвищення
ефективності геолого-розвідувальних робіт.
Незважаючи на те, що Товариство продовжує працювати в умовах високої виснаженості родовищ (станом на 01.01.2019 близько
80% виснаженості ресурсної бази) та зростаючого падіння видобутку, продуктивність
свердловин, закінчених бурінням, залишається стабільно високою (31 свердловина
з 41 пробурених у 2018 р. є продуктивною).
Таким чином, гостро постає питання оптимізації витрат на основне виробництво та
ефективне використання сучасних технологій буріння свердловини у поточних ринкових
умовах. Саме з цією метою у 2016 р. в Товаристві було створено відділ бурового супервайзингу.
Оскільки ринок супервайзингових послуг
в Україні знаходиться на початковому етапі
свого становлення, виникає нестача кваліфікованих кадрів для видобувної галузі. Відповідно, постає питання, як заповнити цей
дефіцит. Частина вузькопрофільних спеціалістів повертається на роботу в Україну з
країн колишнього СНД, однак це поодинокі
випадки. Таким чином, підготовка та створення супервайзингового колективу – одне з
пріоритетних завдань Товариства, адже обладнання можна модернізувати, а от людина
потребує тривалого та послідовного само
вдосконалення.
Мета роботи. Вдосконалення організаційно-управлінського механізму компанії АТ
«Укргазвидобування» з метою підвищення
ефективності буріння і проведення капітального ремонту свердловин (КРС) та прийняття оптимальних економічних і технологічних
рішень.
Аналіз сучасних закордонних і вітчизняних досліджень і публікацій.
Модель бурового супервайзингу в розвинутих країнах дещо відрізняється від віт
чизняної, зокрема, своїм підходом до вирішення проблем. Отже, найкращою для
порівняння є модель бурового супервайзингу колишніх країн СНД. В Росії ринок
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супервайзингу практично сформований,
оскільки більшість нафтогазових компаній
створюють власну службу супервайзингу
або залучають зовнішній підряд на надання супервайзингових послуг. Аналіз відкритих тендерів 2014–2016 рр. показав стійкий
попит на супервайзингові послуги [1]. Це
пов’язане з використанням так званого інтегрованого управління проєктами, тобто
супервайзинг (внутрішній або зовнішній) є
центром управління та звітності щодо спорудження свердловини, який координує
роботу всіх сторонніх сервісів на свердловині. Основним аргументом залучення цих
послуг була необхідність у створенні ринкової системи відносин між замовником і
підрядником, коли буровий підрядник не
входив у комерційну структуру замовника.
Супервайзинг наглядно показав, що від замовника приховується частина інформації.
Практика проведення щомісячних засідань
у замовника змусила бурового підрядника
брати до уваги вказівки супервайзера.
У структурі затрат на супервайзинг основним джерелом витрат є оплата праці супервайзеру – близько 50% [2]. Решта витрат
йде на сплату податків та на поточні витрати.
Існує також рейтингова система заохочення
та покарання супервайзерів відповідно до
якості наданих ними послуг.
Для нафтогазового ринку Росії попит
на послуги зовнішнього супервайзингу буде
стабільним [2]. З іншого боку, з урахуванням
інтенсивності конкуренції в цьому сегменті
ринку можна прогнозувати подальше зниження цін на послуги супервайзингу і, відповідно, прибутку. З метою оптимізації вартості
послуг для замовника та підвищення їхньої
якості планується запровадити геосупервайзинг – модель супервайзингу, яка об’єднує
комплекс послуг супервайзингу, геолого-технічних досліджень, інструментальних вимірювань та їхній аналіз.
Виділення невирішеної проблеми.
Виведення вітчизняних підприємств з державною часткою власності на рівень компаній міжнародного класу з використанням
сучасних технологій – первинне завдання
менеджменту компанії. Для його досягнення насамперед необхідно підняти культуру виробництва, забезпечити оптимізацію
технологічних процесів, у тому числі зменшити частку непродуктивного часу під час
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виконання робіт як підрядними компаніями,
так і замовником.
Раніше в системі Товариства будівництво та капітальний ремонт свердловин були
зоною відповідальності внутрішнього підрядника. Замовник, який у структурі Товариства
представлений газопромисловими управліннями, отримував готовий кінцевий продукт
(тобто свердловину), якість конструкції якої
була далеко не найкращою. За умов відсутності повної інформації щодо будівництва/
ремонту свердловини, а також повного аналізу техніко-економічних показників підрядник включав непродуктивний час в актив
буріння. Це призводило до викривлення інформації щодо роботи доліт і компоновок,
заниження вартості свердловини тощо. Окрім того, такий стан справ не дозволяв внести корективи під час проєктування подальших свердловин, що в кінцевому випадку
погіршувало якість проєктно-бюджетної документації, призводило до необґрунтованого
підвищення норм на спорудження свердловини.
Формулювання цілей статті.
Постановка проблеми. Основні виклики сучасної нафтогазової промисловості:
– нестача кваліфікованого персоналу;
– збільшення ступеня зношування основних фондів;
– пізня стадія розробки родовищ;
– падіння ринкових цін на енергоносії;
– низький рівень впровадження інновацій;
– зниження рентабельності підрядників.
Цей перелік викликів можна розділити за
мірою впливу на зниження основних економічних показників та за чутливістю до організаційно-управлінських рішень. Найдоступнішими шляхами вирішення цих завдань є
застосування інноваційних технологій, зниження дефіциту професійних працівників,
підвищення рентабельності діяльності підрядників.
У секторі UPSTREAM до недавнього
часу вітчизняні підприємства працювали на
ринку простих нафтогазових технологій. За
останні роки ситуація поступово змінюється,
однак конкурентною перевагою міжнародних
компаній, котрі надають сервісні послуги в
нафтогазовій промисловості (Schlumberger,
Halliburton, Baker Hughes, Weatherford), є наукоємний сервіс із застосуванням розробок,

недоступних українським сервісним підрядникам, які змушені, як і раніше, наздоганяти технічний прогрес. До прикладу, тільки
компанія Schlumberger щорічно витрачає на
розробку нових видів технологій та обладнання 350–500 млн USD [3].
У вітчизняній практиці спорудження
свердловин використання інновацій зводиться до «точкового» застосування закордонних доліт, гідравлічних вибійних двигунів,
вибійних телеметричних систем. Однак навіть при ідеальному підборі бурового обладнання відповідно до поточних геолого-технологічних умов у свердловині не завжди
вдається якісно пробурити свердловину.
Це відбувається з причини прийняття техніко-технологічних рішень на буровій, котрі
не є досить обґрунтованими. Внаслідок цього відбувається втрата продуктивного часу,
матеріалів, а інколи – виникнення аварійної ситуації на свердловині. Для прийняття
оперативних техніко-технологічних рішень
на свердловині необхідна наявність висококласних експертів, кількість яких значно менша за кількість свердловин, які знаходяться
на стадії будівництва.
Методика дослідження.
Запровадження інтегрованої системи
супервайзингового контролю на об’єктах
буріння і капітального ремонту свердловин
АТ «Укргазвидобування», до складу якої
входить функція дистанційної технічної підтримки супервайзера. На основі створеної
інтегрованої системи – впровадження автоматизованої бази даних для накопичення
досвіду і прийняття оперативних технологічних рішень.
Висвітлення основного матеріалу дослідження.
Буровий супервайзинг – це інструмент
зниження вартості виконуваних робіт шляхом
контролю якості спорудження або капітального ремонту свердловин уповноваженими
представниками замовника. Супервайзер,
котрий представляє інтереси замовника робіт і є його безпосереднім представником,
відіграє ключову роль у процесі контролю та
оцінки ходу виконання робіт. Він координує
діяльність усіх підрядних організацій на території бурового майданчика з метою дотримання затвердженого плану проведення робіт. Саме буровий супервайзинг є ключовим
елементом у циклі будівництва і капітального
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Рис. 1. Місце супервайзингу в циклі будівництва/ремонту свердловини

ремонту свердловин на етапі здійснення
оперативного контролю та формування
висновків (див. рис. 1).
Для того щоб відповідати вимогам, котрі
пред’являються до бурового супервайзера,
він повинен володіти такими професійними
навичками, як:
– лідерство (демонструвати власним
прикладом безпечні навички роботи, встановлювати та підтримувати ефективні робочі стосунки з буровою вахтою та сервісними
підрядниками, ефективно доводити до бурового персоналу вимоги з охорони праці та
техніки безпеки);
– своєчасне проведення інструктажів
для вахти (проводити тренування з роботи
з ПВО, періодично перевіряти функціональні
можливості ПВО, перевіряти наявність сертифікатів);
– висока технічна освіченість та практичні навички роботи (розуміння конструкції свердловини та вимог робочого проєкту,
планування та координація робіт, ідентифікація та усунення ризиків для життя людини
і забруднення екосистеми).
Процеси буріння, закінчення та капітального ремонту свердловин охоплюють широкий спектр операцій, для реалізації яких
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зазвичай необхідне залучення кількох підрядних організацій та технічних сервісів, які
разом працюють на буровому майданчику.
Ці операції повинні бути сплановані та виконані кваліфікованими фахівцями на всіх
рівнях із метою збереження норм охорони
праці, навколишнього середовища та раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів.
Відомо, що жодна зі свердловин не
буриться без ускладнень. Це постулат, котрий вимагає створення системи контролю
ризиків з метою локалізації та вирішення
дрібних проблем, не дозволяючи їм перетворитися в серйозні ускладнення. Одним з
основних завдань супервайзера є саме попередження виникнення такого ускладнення. Однак, якщо попередити ускладнення
не вдалося, наявність супервайзингового
супроводу дозволяє зменшити тривалість
його ліквідації завдяки наявності поперед
ньої інформації та оперативному управлінню процесом ліквідації ускладнення
(рис. 2). Питання оцінки ефективності роботи служби супервайзингу дуже важливе
та водночас складне. Будь-якому управлінському рішенню складно дати кількісну оцінку. Незважаючи на всі переваги побудови
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Рис. 2. Зміна тривалості ліквідації однієї аварії під час спорудження свердловин на площах АТ «Укргазвидобування» внутрішнім буровим підрядником із супервайзинговим супроводом

індивідуального рейтингу супервайзерів,
він містить елементи суб'єктивних оцінок.
Вирішення питання оцінки ефективності супервайзингу все ще належить знайти, але
напрям пошуку правильної відповіді варто
шукати в оцінці впливу супервайзингу на
кінцеву вартість свердловини, а точніше – в
розрахунку економії коштів, що досягається
за рахунок прискорення, безаварійності та

оперативності рішень. Наприклад, якщо дії
супервайзера дали змогу скоротити буріння
на один день, то тільки за рахунок економії
добової ставки бурового підрядника витрати на супервайзинг компенсовуються багатократно. Частка вітчизняного супервайзингу щодо добової ставки бурового верстату
становить від 2,5 до 3,5% залежно від типу
бурового підрядника (див. рис. 3). Для

* Розрахунок виконано для китайського бурового підрядника, глибина свердловини 3675 м, період буріння – 73 дні.

Рис. 3. Співвідношення добових операційних ставок сервісів і бурового підрядника при роздільному сервісі, %
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Рис. 4. Фотографія робочого часу одного супервайзера на одному об'єкті за умови буріння свердловин із роздільним сервісом, год.

порівняння – в Росії така частка має розмір
2,63% [4].
Аналіз інтенсивності роботи польового супервайзера під час роботи роздільних
сервісів на свердловині показав, що чітке
виконання всіх функцій супервайзера виливається у 18-годинний робочий день (див.
рис. 4). Таким чином, один супервайзер на
буровому об'єкті не впорається з усіма покладеними обов'язками. Тому в цьому разі
послуги супервайзингу для проєктів інтегрованого управління надаються виключно з
двома супервайзерами на свердловині, тобто реалізовується цілодобовий супервайзинговий контроль. Практика збереження цілодобового контролю також впроваджується
на свердловинах, де передбачаються складні геолого-технологічні умови спорудження
свердловини.
Встановлено, що індекс прибутковості
супервайзингу (IP – відношення суми повернутих службою супервайзингу коштів до
суми затрат на утримання цієї служби) для
різних проєктів АТ «Укргазвидобування» залишається позитивним. Так, наприклад, у
2018 р. під час буріння та капітального ремонту свердловин індекс IP супервайзингу
становив від 1,3 до 3,3 (залежно від форми
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власності підрядника та складності робіт).
Під час виконання робіт із використанням
койлтюбінгу цей індекс IP досягнув рівня
14,2. Це пояснюється високою добовою
ставкою койлтюбінгового флоту. Джерелами
економії коштів замовника є виявлення прихованого непродуктивного часу зовнішнього
підрядника з буріння та КРС, запобігання
аваріям та ускладненням, зменшення часу,
необхідного для проведення підготовки до
ГРП та освоєння свердловини.
Український нафтогазовий супервайзинг
стає елементом із міжнародної практики.
Ринок супервайзингових послуг загалом підпорядковується законам розвитку галузі, а
отже – вимагає розвитку системи підготовки
та перепідготовки кадрів.
Натепер існуючий штат служби супервайзингу АТ «Укргазвидобуванння» виконує
покладені на нього завдання – проводить
якісний аудит та моніторинг виробничого
процесу з метою економії коштів замовника.
Для збільшення чисельного складу служби
в рамках програми розвитку та водночас
збереження якості роботи його фахівців запланована реалізація комплексу навчальних
програм для підвищення кваліфікації працівників служби.

Рис. 5. Приклад форми звітності в програмі WellView
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У 2017–2018 рр. проведені курси з підвищення кваліфікації, а саме курс із проведення аварійних робіт компанією «Везерфорд Україна». З лютого 2018 р. проведено
навчання супервайзерів САРС «Лікво» на
базі Шебелинського навчально-курсового
комбінату за курсом: «Супервайзинг та охорона праці, Управління буровими роботами,
Долота, Цементування». Першочерговим
завданням у напрямі підвищення кваліфікації супервайзера до рівня міжнародних
стандартів є проходження курсу за програмою International Well Control Forum (IWCF)
на четвертий рівень кваліфікації. Окрім
того, Товариство постійно реалізовує навчальні програми з міжнародною компанією
Schlumberger як в Україні, так і за кордоном.
З метою систематизації робочого потоку інформації в Товаристві реалізовується впровадження програмного продукту
WellView від міжнародної компанії Peloton
(рис. 5). Ця програма призначена для створення єдиної корпоративної бази даних Товариства, що в свою чергу дасть змогу:
– зберігати історію спорудження усіх
свердловин компанії в єдиному форматі;
– зберігати необхідну документацію по
свердловинах в електронному вигляді (будьякі файли і документи);
– забезпечити розподілений доступ до
всієї інформації по свердловинах необхідного числа співробітників в будь-який час;
– організувати документообіг у Товаристві.
Намагаючись вирішити проблему ви-

сокої аварійності та ускладнень, галузь постійно підвищує вимоги до супервайзера.
Служба акцентує свою увагу на підвищенні
кваліфікації свого персоналу. Для вітчизняної нафтогазової промисловості перехід на
високоякісну та високоефективну працю з
високою культурою виробництва – це найближча перспектива.
Висновки. Наслідками роботи служби
супервайзингу стало повернення Товариством інвестованих коштів в реалізацію проєктів із буріння свердловин і виконання КРС,
зменшення аварійності на свердловинах,
зниження частки непродуктивного часу.
Завдяки роботі супервайзингової служби
в 2018 р. на об’єктах АТ «Укргазвидобування» були досягнуті такі показники:
– Вдалося запобігти виникненню більше
300 аварій і ускладнень.
– Зменшено середній час ліквідації однієї аварії на 26% порівняно з 2017 р.
– Досягнуто позитивного індексу прибутковості роботи служби супервайзингу, який
коливався від 1,3 до 3,3 у 2018 р., під час
виконання робіт із буріння та КРС.
Застосування інтегрованої системи супервайзингового супроводу в структурі АТ
«Укргазвидобування» дало змогу на практиці отримати прискорення темпів спорудження свердловини та їхньої підготовки до
проведення КРС, зменшити тривалість простоїв, посилити відповідальність підрядників
та субпідрядників за якість виконаної ними
роботи.
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UA

Викладено основні відомості про руйнування інженерних конструкцій. Висвітлено основні положення механіки руйнування. Описано
приклади застосування положень механіки руйнування при ремонті
конструкцій з тріщинами. Проаналізовано технологічні прийоми підвищення тріщиностійкості матеріялів, методи управління поведінкою тріщин та їх недоліки.
Ключеві слова: руйнування, концентрація напружень, тріщина,
критерій Гріффітса, коефіцієнт інтен-сивності напружень, тріщиностійкість

RU

Изложены основные сведения о разрушении инженерных конструкций. Освещены основные положения механики разрушения. Описаны примеры применения положений механики разрушения при
ремонте конструкций с трещинами. Проанализированы технологические приемы повышения трещиностойкости материялив, методы
управления поведением трещин и их недостатки.
Ключевые слова: разрушение, концентрация напряжений, трещина, критерий Гриффитса, коэффициент интен-сивности напряжений, трещиностойкость

EN

The basic information on destruction of engineering designs is stated.
The basic provisions of fracture mechanics are highlighted. Examples of
application of provisions of fracture mechanics at repair of designs with
cracks are described. Technological methods of increasing the crack
resistance of materials, methods of controlling the behavior of cracks
and their shortcomings are analyzed.
Keywords: fracture: stress concentration, crack, Griffiths criterion,
stress intensity factor, crack resistance
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Розглядаються інженерні підходи під
час ремонту конструкцій з тріщинами на
основі положень механіки руйнування.
Проаналізовано вплив дефектів у зварних
швах та показано, що під час накладання
одного на інший двох концентраторів із різними за порядком розмірами коефіцієнти
концентрації перемножуються, а велике
збільшення коефіцієнта концентрації, яке
відбувається при цьому, є однією з частих
причин аварій. Для сталей підвищеної міцності нерівномірність розподілу напружень
за впливу концентратора зберігається на
всіх стадіях навантаження і при статичному
навантаженні. У місцях дії максимальних
напружень починається руйнування матеріалу (утворюються тріщини). Для таких
сталей у розрахунках на міцність коефіцієнт концентрації напружень враховується. Відзначено, що ремонтне заварювання
тріщини не слід трактувати як остаточне
усунення дефекту, оскільки при ньому створюється один із найбільш несприятливих
напружених станів, який характеризується
всебічним розтягом металу. Такий напружений стан небезпечний крихким руйнуванням

навіть досить пластичних в умовах одновісного розтягу металів.
Відомо [1], що в зоні різкої зміни форми пружного тіла (отвори, виточки, дефекти зварних з’єднань) виникають підвищені
напруження. Явище значного підвищення
напружень в околі різкої зміни форми тіла
називається концентрацією напружень. Як
видно з рис. 1, зона розподілення підвищених напружень в околі еліптичного отвору
обмежена вузькою областю. У зв’язку з локальним характером розповсюдження ці напруження ще називаються місцевими. При
віддаленні від указаної області вони швидко
зменшуються.
Прикладене напруження σ0 збільшується на кінцях головної вісі еліпса у співвідношенні
(1)
σmaх / σ0 = 1 + (2 a/b).
Небезпечні напруження визначаються
кривизною отвору ρ = b2/a у вершинах А і
можуть досягнути значень, які в багато разів
перевищують значення напружень у суцільній пластинці.

Рис. 1. Розподіл напружень у пластині в околі малого еліптичного твору при одновісному розтязі
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Коефіцієнт концентрації напружень визначається формулою
kt = 2

√ аρ

.

(2)

Величина коефіцієнта визначається
формою концентратора напружень. Найбільш небезпечна ситуація виникає біля гострих вирізів у крихких матеріалах.
З рівняння (1) випливає, що kt зростає
зі збільшенням довжини тріщини і зменшенням радіуса в околі вершини тріщини. Звідси зрозуміло, що за наявності в матеріалі
тріщин, які або були, або виникли в процесі
експлуатації конструкції, їх довжина повинна бути якомога меншою. Для тріщин коефіцієнт концентрації напружень відображає
вплив геометрії тріщини на величину напруження у вершині тріщини.
Розглянемо приклад впливу концентраторів напружень у зварних з’єднаннях [2].
Оцінимо концентрацію напружень у стиковому багатошаровому зварному шві, виконаному за V-подібним розробленням крайок,
за наявності непровару (рис. 2).
Приймемо глибину непровару 5 мм,

ширину – 1 мм. Щоби приблизно оцінити
коефіцієнт концентрації за формулою (1),
замінимо непровар складної форми напів
еліптичним надрізом, який наведено на вузлі
А пунктирною лінією. Тоді a = t = 5 мм; b =
1/2.1=0,5 мм.
Радіус кривизни ρ = b2/a = 0,52/5 = 0,05
мм. Коефіцієнт концентрації напружень становитиме:
kt = 1+2

а

√ρ

=1+2

5

√ 0,05 = 21.

Характер розподілу напружень біля вершини такого непровару показано на рис. 2
справа. Навіть якщо не брати до уваги зварювальні напруження, пластичні деформації
тут можуть появитися вже при розрахункових напруженнях σ0 = 1 кГ/мм2.
Ще небезпечніше, коли зварний шов із
непроваром прилягатиме до конструктивного концентратора напружень, зокрема
круглого люка (для круглого отвору kt = 3).
Якщо розміри непровару малі порівняно з
розмірами конструктивного концентратора,
то середніми напруженнями для непровару
слід прийняти максимальні напруження в

Рис. 2. Схема багатошарового стикового шва з непроваром і розподіл напружень в околі вершини непровару
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зоні конструктивного концентратора (3σ0). І
якщо зварний шов із непроваром виходить
на кромку концентратора у вигляді круглого
люка, то максимальні напруження біля вершини непровару становитимуть:
σx, max = 21.σ0н=21.3σ0 = 63σ0.
Таким чином, при накладанні одного на
інший двох концентраторів із різними за порядком розмірами коефіцієнти концентрації
перемножуються. Велике збільшення коефіцієнта концентрації, яке відбувається при
цьому, є однією з частих причин аварій.
Між тим, як засвідчує практика, засобами технічного діагностування, наприклад,
посудин під тиском після багаторічної експлуатації виявляються непровари у зварних
швах, від яких ще не почали розвиватися
тріщини. Виникає закономірне запитання: як
повинен інженер-практик трактувати таку ситуацію і яке повинен прийняти рішення стосовно можливості подальшої експлуатації
цих об’єктів із такими дефектами?
Тут слід відзначити, що теоретичні коефіцієнти концентрації напружень залежать
від геометрії концентратора і не відбивають
властивостей реальних матеріалів. На міцність пластичних та крихких матеріалів концентрація напружень впливає по-різному.
Якщо матеріал має достатній запас
пластичності і навантаження статичне, то за
збільшення останнього зростання найбільших місцевих напружень припиняється, як
тільки вони досягнуть границі плинності. У
решті поперечного перерізу напруження будуть ще зростати до границі плинності, при
цьому зона пластичності біля концентратора буде збільшуватися. Отже, пластичність
сприяє вирівнюванню напружень. На цій підставі вважають, що при статичному навантаженні пластичні матеріали малочутливі до
концентрації напружень. При циклічних повторно-змінних навантаженнях, коли деформації та напруження швидко змінюються в
часі, напруження не встигають вирівнюватися, шкідливий вплив концентрації напружень
зберігається.
Для сталей підвищеної міцності нерівномірність розподілу напружень за впливу концентратора зберігається на всіх стадіях навантаження і при статичному навантаженні.
У місцях дії максимальних напружень починається руйнування матеріалу (утворюються
тріщини). Для таких сталей в розрахунках на
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міцність коефіцієнт концентрації напружень
враховується.
Повертаючись до наведеного прикладу
з непроваром у зварному з’єднанні, можна
дійти висновку, що зварювані сталі мали
достатній запас пластичності, а отже, проявляли слабку чутливість до концентратора
напружень.
У багатьох зварних резервуарах, посудинах загальна протяжність зварних швів сягає
десятків і сотень метрів, і засобами технічної
діагностики часто виявляються різноманітні
дефекти, в тому числі підрізи і непровари
зварних швів. Якщо на виробничих контрольних вирізках (картах) не виявлено тріщин у
місцях таких концентраторів, то, беручи до
уваги властивості сталі, зокрема достатній
запас її пластичності, і переважно статичний
характер навантаження посудини, можна, на
наш погляд, допустити виріб до подальшої
експлуатації з такими дефектами, встановивши терміни періодичного огляду і контро
лю. Додаткові аргументи на користь такого
рішення дає механіка руйнування.
1.1. Тріщини в конструкції. На перший
погляд видається, що якщо тріщина почала
розвиватися, то тіло обов’язково зруйнується. Проте це справедливо тільки при лавиноподібному, нестійкому поширенні тріщини.
Як показують експерименти і розрахунки,
для випадків взаємодії тріщини з перешкодами і границями її розвиток може протікати
стійко, без кінцевого руйнування в значному
діапазоні зміни навантаження. Очевидно, що
в конструкціях і спорудах, які працюють при
певних зовнішніх навантаженнях і певних режимах їх зміни, наявність стійких тріщин не є
небезпечною. Термін служби таких конструкцій можна значно продовжити, застосовуючи
різні методи управління тріщиною, зокрема,
її гальмування чи зупинки.
З інженерних позицій розглянемо конструкцію, в якій є тріщина. Через наявність
тріщини міцність конструкції зменшується;
вона менша, ніж вихідна міцність, на яку
вона була розрахована. Під дією циклічних
навантажень або при спільній дії навантажень і навколишнього середовища з плином
часу ця тріщина буде рости. Чим довша тріщина, тим більшу концентрацію напружень
вона викликає. Це означає, що швидкість
розвитку тріщини з плином часу буде збіль-
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Залишкова
міцність

І – руйнування немає, ІІ – руйнування імовірне, ІІІ – руйнування
Рис. 3. Інженерна задача оцінки залишкової міцності констукції

шуватися. На практиці довжина тріщини в
матеріалі повинна бути якомога меншою.
Одним із шляхів досягнення цього є своєчасний і періодичний огляд і заміна деталей, що
містять тріщини небезпечної довжини.
Схематично залежність міцності конструкції від розміру тріщин показано на рис. 3 [3].
1.2. Ремонтне заплавлення. У випадку,
коли конструкція з технічних причин не може
бути виведена з експлуатації, на практиці
часто використовується так зване ремонтне
заплавлення. Як видно з рис. 3, область Ш
включає тріщини, розміри яких приводять до
руйнування деталі чи елемента конструкції.
Іншими словами, такі тріщини є неприпустимими. Пошкоджений елемент замінюється
або ремонтується з повним видаленням тріщини і наступним ремонтним заплавленням.
Технологія ремонтного заварювання тріщини описана в низці галузевих інструкцій
і рекомендацій і передбачає вибірку самої
тріщини і наступне заплавлення самої вибірки. Технологічний процес заплавлення складають з урахуванням зварюваності сталі.

Слід, проте, відзначити, що ремонтне
заварювання тріщини не слід трактувати як
остаточне усунення дефекту, оскільки при
ньому створюється один із найбільш несприятливих напружених станів, який характеризується всебічним розтягом металу. Такий
напружений стан небезпечний крихким руйнуванням навіть досить пластичних в умовах одновісного розтягу металів. Всебічний
розтяг у районі тріщини створюється поздовжньою (σх) і поперечною (σy) усадками.
Епюри напружень показано на рис. 4 [4].
В окремих випадках заварювання тріщин у сталях, схильних до гартування, виконують за технологією «холодного» зварювання аустенітними електродами. При цьому
слід пам’ятати, що таке заплавлення вибірки
пов’язане в процесі експлуатації з розвитком структурної і механічної неоднорідності
в зоні сплавлення. Виходячи з цього, такий
вид ремонту тріщини слід вважати тимчасовим.
Виявлені в конструкціях тріщини не завжди є протяжними (області І і ІІ на рис. 3), а їх
ремонт видаленням не завжди можливий чи
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Рис. 4. Напружений стан після заварювання тріщини

навіть доцільний. У таких випадках розглядають можливості тимчасової експлуатації
конструкції з такими тріщинами з пониженими робочими напруженнями або застосуванням технологічних прийомів управління
поведінкою тріщини з використанням рекомендацій механіки руйнування.
Механіка руйнування являє собою інженерну дисципліну, яка розглядає наслідки
наявності тріщиноподібних дефектів (як на
мікро-, так і на макрорівні) з позицій конструкційної цілісності. Вона базується на
припущенні, що тріщини або присутні вже з
самого початку, або можуть виникнути і розвиватися у процесі експлуатації.
Часто механіка руйнування відлякує інженера складним математичним апаратом,
який призначений для створення розрахункових методик. Між тим, механіка руйнування – не тільки і навіть не стільки спосіб
кількісного розрахунку, скільки шлях якісного
надзвичайно складного фізичного процесу.
Вона слугує для розуміння того, як необхідно
вибирати і конструювати матеріал, як його
випробовувати, як проєктувати конструкцію,
які вимоги необхідно висувати до технології
її виготовлення і ремонту, щоб виключити
або зменшити ймовірність руйнування. На
основі механіки руйнування розробляються
методи діагностування і контролю міцності.
Основні критерії механіки руйнування.
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Інтуїція підказує нам, що, ймовірно, існує
певна залежність між навантаженням і довжиною тріщини, а саме руйнування вимагає
певних витрат енергії.
За енергетичною теорією А. Гріффітса,
крихке руйнування відбувається тоді, коли
величина потенціальної енергії пружної деформації, накопиченої в тілі, досягне рівня
енергії, необхідного для утворення двох нових поверхонь, тобто розділення тіла на дві
частини. Іншими словами, процес росту тріщини повинен бути енергетично вигідним.
Умова рівноваги за Гріффітсом описується виразом
σ=

2Еγ

√π.l ,

(4)

де Е – модуль пружності; γ – питома поверхнева енергія; l – половина довжини тріщини.
Що ж показує залежність (4)? Наведемо
її графічно (рис. 5) і покажемо, як нею потрібно користуватися.
Нехай відома початкова довжина тріщини в тілі. Відкладемо цю величину вздовж
горизонтальної вісі і, провівши перпендикулярну лінію в кінці відрізка до перетину з
кривою, віднайдемо відповідне напруження,
критичне для цієї довжини тріщини. Якщо
напруження, прикладене до тіла, менше від
критичного, тріщина не буде розвиватися.
Якщо ж, підвищуючи напруження, ми досяг-
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мацій (остання може на два, три порядки
перевищувати першу), і тоді теорія Гріффітса виявиться корисною для багатьох поширених матеріалів.
З урахуванням цього Е. Орован і Дж. Ірвін видозмінили формулу Гріффітса (4):
σ=

Рис. 5. Залежність критичних навантажень і розмірів
тріщини

немо його критичного значення, то тріщина
почне розвиватися спонтанно і тіло зруйнується.
Поняття критичного напруження є дуже
важливим, оскільки воно пов’язано з початком розвитку тріщини і слугує важливою
характеристикою опірності матеріалу росту
тріщини. Проте однієї цієї характеристики
явно недостатньо для розуміння започаткованого процесу руйнування. Як протікає цей
процес? Яким чином відбувається руйнування? Чи завжди тіло руйнується на частини,
чи тріщина може зупинитися, не «дорізавши» до кінця. І взагалі, що відбувається після того, як тріщина почала розвиватися?
Виведене рівняння (4) описує поведінку ідеально крихкого матеріалу, наприклад
скла. Реальні матеріали, особливо металеві,
є квазікрихкими. У металевих матеріалах у
вершинах тріщини завжди формується невелика пластична зона, а решта матеріалу
знаходиться у пружній області.
Вважається, що якщо розмір пластичної
зони не перевищує 20% від довжини тріщини, то матеріал можна вважати квазікрихким
і використовувати для оцінки тріщиностійкості лінійну механіку руйнування, яка базується на розв’язках теорії пружності. Достатньо
тільки в теорії Гріффітса константу, яка дорівнює поверхневій енергії матеріалу, замінити на питому роботу пластичних дефор-

√

2Е(γ+γр)
π.l ,

(5)

де γр – робота пластичної деформації при
утворенні одиниці поверхні. Важливо відзначити, що γр >> γ. Наприклад, для сталі
γр≈103γ. Саме така значна пластична робота і забезпечує хорошу опірність металів
крихкому руйнуванню.
З формули (5) випливає
(6)
σ √ πa = √ 2Е(γ+γр) = const .
Замість того, щоб розглядати загальний
енергетичний баланс усього тіла, Дж. Ірвін
зайнявся вивченням поля напружень безпосередньо в околі кінця тріщини, куди стікає
енергія і де виникає драматична картина
крихкого або майже крихкого руйнування.
Дж. Ірвін показав, що єдиним параметром,
який визначає напружений стан кінцевої зони,
є так званий коефіцієнт інтенсивності напружень K (КІН), який залежить від типу навантаження. Відразу відзначимо, що у більшості
випадків руйнування розглядається за механізмом розкриття, за якого береги поверхні
тріщини розходяться у різні сторони.
Цей коефіцієнт відіграє в механіці руйнування визначальну роль. У принципі, знаючи
КІН для тріщини в цьому елементі конструкції, можна розрахувати процес росту тріщини і час до руйнування. Іншими словами, на
всі питання, поставлені раніше, можна дати
відповіді.
Якщо відома взагалі величина коефіцієнта інтенсивності напружень для даного
зразка, то можна визначити і максимальну
величину коефіцієнта інтенсивності напружень, яка визначатиме умови розвитку руйнування. Ця критична величина має назву
«в’язкість руйнування матеріалу», або його
«тріщиностійкість». Це поняття для сучасної
механіки руйнування є фундаментальним і
зайняло в інженерній практиці одне з головних місць з-поміж характеристик матеріалу
поряд із модулем пружності або коефіцієнтом Пуассона.
Силовий підхід Ірвіна, адекватний у
принциповому відношенні енергетичному
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Гріффітса, дав змогу обійти майже непереборні обчислювальні труднощі, з якими зіштовхувалися до кінця 50-х років при
розв’язанні задач у рамках концепції Гріффітса.
Загалом теорія Гріффітса-Ірвіна є основою лінійної механіки руйнування і займає
рівноправне місце в механіці руйнування.
На відміну від класичної теорій міцності,
яка визначає критерій руйнування умовою
(5)
		
σ1≥ σв ,
де σ1 – максимальне головне напруження,
в механіці руйнування для тіла з тріщиною
нормального відриву критерій руйнування
записують у вигляді
(6)
		
КІ≥КІС .
В обох випадках напруження і КІН розраховуються, а границя міцності σв і КІС матеріа
лу визначаються експериментально.
Тут не розглядаються інші відомі критерії механіки руйнування, зокрема швидкість
вивільнення пружних деформацій, розкрив
вершини тріщини, J-інтеграл та інші показники, які показали свою здатність однозначно
описувати (за визначених навантажень) граничний стан матеріалу біля вершини тріщини через свої критичні значення.
Таким чином, наведені вище інженерні
підходи механіки руйнування можуть бути

вагомим інструментом при оцінюванні та
виборі методів ремонту тріщиноподібних дефектів у трубопроводах та елементах конструкцій і розробленні технічних рішень для
забезпечення надійності їх експлуатації.
Висновки
1. Інженерні підходи механіки руйнування при ремонті конструкцій з тріщинами мають важливе практичне значення для забезпечення експлуатаційної надійності, оскільки
її розв’язання дає можливість продовжити
термін експлуатації, а головне, уникнути катастроф, пов’язаних із руйнуванням.
2. Нерівномірність розподілу напружень
за впливу концентратора зберігається на
всіх стадіях навантаження і при статичному
навантаженні. У місцях дії максимальних напружень починається руйнування матеріалу
(утворюються тріщини).
3. Відзначено, що ремонтне заварювання тріщини не слід трактувати як остаточне
усунення дефекту, оскільки при ньому створюється один із найбільш несприятливих
напружених станів, який характеризується
всебічним розтягом металу. Такий напружений стан небезпечний крихким руйнуванням
навіть досить пластичних в умовах одновісного розтягу металів.
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