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останні роки розроблено методичний підхід до пошуку неантиклінальних літологічних пасток вуглеводнів, які приурочені до
алювіальних відкладів палеорічкових долин. Цьому сприяв розвиток таких технологій, як 3D-сейсморозвідка та програмні засоби для
інтерпретації її результатів.
Фахівцями УкрНДІгазу проведено роботи з виявлення цих пасток у межах деяких площ Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Зроблено
висновок, що це новий тип нафтогазоперспективних об'єктів ДДЗ для збільшення ресурсної бази вуглеводнів компанії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА
Пошук вуглеводнів, палеорусловий об'єкт, програмний комплекс Petrel, 3D-сейсморозвідка, неантиклінальна літологічна пастка.

последние годы разработан методический подход к поиску неантиклинальных литологических ловушек углеводородов, которые
приурочены к аллювиальным отложениям палеоречных долин. Этому способствовало развитие таких технологий, как 3Dсейсморазведка и программные средства для интерпретации ее результатов.
Специалистами УкрНИИгаза проведены работы по выявлению этих ловушек в пределах некоторых площадей Днепровско-Донецкой впадины
(ДДВ). Сделан вывод, что это новый тип нефтегазоперспективных объектов ДДВ для увеличения ресурсной базы углеводородов компании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Поиск углеводородов, палеорусловой объект, программный комплекс Petrel, 3D-сейсморазведка, неантиклинальная литологическая ловушка.

recent years, a methodological approach to the prospecting for non-anticlinal lithological hydrocarbon traps, which are conﬁned to the alluvial
sediments of the paleoriver valleys, has been developed. This was facilitated by the development of technologies such as 3D seismic and
software to interpret its results.
Specialists of UkrNDIgas carried out works to identify these traps within some areas of the Dnipro-Donetsk depression (DDD). It is concluded that this
is a new type of oil and gas promising DDD objects to increase the hydrocarbons resource base of the company.

KEY WORDS
Hydrocarbon prospecting, paleoriver channel object, Petrel software complex, 3D-seismic, non-anticline lithological trap.

ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ
Наявність добре розроблених методів із виявлення антиклінальних
пасток і активне розбурювання виявленого фонду структур призвели
до того, що у межах Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) настав
«структурний голод».
Внаслідок цього в розвідку вводяться малоамплітудні, невеликі за
площею або глибокозалягаючі структури, пошукові роботи на яких
деколи є малоефективними. Тому більшого значення набувають
пошуки нафти і газу в пастках неантиклінального типу [2 та ін.], які
разом із щільними колекторами, покладами на великих глибинах і на
морському шельфі є ще не використаним резервом вуглеводневої
сировини України.
В останні роки було проведено велику кількість 3D-сейсморозвідувальних робіт у межах ліцензійних ділянок АТ «Укргазвидобування». Саме завдяки цим дослідженням з'явилася змога визначати,
окрім традиційних склепінних пасток, новий тип об'єктів для ДДЗ –
неантиклінальні пастки, приурочені до алювіальних відкладів палеорічкових долин.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Механізм утворення пасток, приурочених до палеоруслових об'єктів,
описаний у багатьох джерелах. Далі наводяться стислі результати
аналізу цих джерел.

У випадку з континентальними відкладами значними областями накопичення осадового матеріалу є алювіальні рівнини, де водні потоки
річок здійснюють ерозійну, транспортуючу та акумулятивну діяльність.
Згідно із Н.М. Страховим та ін. [9], формування річкової долини пов'язане з двома типами ерозії. Перша – донна (глибинна), яка зумовлює
врізання річкового потоку в глибину; друга – бічна, яка веде до підмиву
берегів і розширення долини. Співвідношення донної та бокової
ерозії змінюється на різних стадіях розвитку долини річки.
На початкових стадіях розвитку річкова долина є вузьким, досить
прямолінійним яром, дно якого майже повністю зайнято живим руслом
виру. На цьому етапі в руслі річки переважає донна ерозія і постійний
алювій ще не накопичується. На другій стадії розвитку, після врізання
русла в корінні породи, донна ерозія поступово слабшає і більше
починає розвиватися бічна ерозія, спрямована на підмив берегів і
розширення долини. Найбільш активно цей процес проявляється в
періоди повеней. Вихрові рухи води у придонному шарі розмивають
дно, і частина наносів виноситься до берега. У результаті цього відбувається спотворення форми русла, порушуючи його прямолінійність, і
підмив одного берега та накопичення наносів біля іншого. Річка
починає мандрувати, і біля увігнутої частини русла починає зберігатися піщаний алювій.
На третій стадії річка має широку вироблену долину із сильно мандруючим руслом. У поздовжньому профілі русла мандруючих річок
спостерігається чергування плесових балок і перекатів. Приблизно в
центральній частині цих нерівностей проходить стрижень. Плесові
улоговини тяжіють до увігнутого схилу русла, який розмивається.
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Навпроти формуються прируслові мілини, складені добре відсортованим матеріалом, принесеним донними течіями із стрижневої
частини русла. У руслі мандруючих річок при зменшенні ухилу русла і
звивистості можуть виникати намивні острови. Релікти давніх русел
(староріччя) заповнюються старичним алювієм. Ці відклади є гідродинамічними бар'єрами під час формування покладів нафти і газу [3, 10].

діляться на чотири типи: прямолінійні, мандруючі, розгалужені і гіллясті, а в плані розрізняються формою русел і розподілом піщаного й
алевритово-глинистого матеріалу. Для кожного типу річки існує свій
тип седиментаційних умов [7].
На рис. 1 наведена седиментаційна модель і типові розрізи річки із
мандруючим руслом. Саме палеорічки цього типу, на нашу думку, є найбільш перспективними в ДДЗ для пошуку пасток нафти і газу, які приурочені до палеоруслових об'єктів.

Літологічні пастки формуються у відкладах, які утворені річками на
другій і третій стадіях розвитку. За морфологічними ознаками річки

Рис. 1
Седиментаційна модель та типові розрізи річки із меандруючим руслом (за Є.Ю. Барабошкіним [1])
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Для цілей виявлення руслових фацій ще в 1970–1990-х рр. за кордоном
активно розвивалася методика розпізнавання фацій за формою
кривих гамма-каротажу (ГК) та спонтанної поляризації (ПС), що
характеризує особливості розподілу гранулометричних неоднорідностей пласта по розрізу і, відповідно, гідродинаміку процесу накопичення осадів (S.J. Pirson, J.W. Shelton, G.S. Visher, В.С. Муромцев та ін.).
У результаті деякими авторами розроблені електрометричні моделі
фацій піщаних тіл різного генезису [8 та ін.]. Незважаючи на наявність
цих моделей, їх кількість є обмеженою й інтерпретувати їх непросто,
тому що в природі існує безліч факторів, що визначають фаціальні
обстановки накопичення осадів.
Інструментальне визначення виконується в такій послідовності. Спочатку за керновими даними визначається фаціальна група досліджуваних відкладів (континентальна, перехідна або морська). Потім
проводиться визначення відповідності форм кривої ПС (ГК) у свердловинах для конкретних ситуацій накопичення осадів. Під час цього
необхідно контролювати відповідність із седиментаційними моделями,
що характеризують просторовий розподіл фаціальних обстановок з
урахуванням їх генетичних ознак (осадові текстури, наявність процесів
біотурбації, аутигенні мінерали, органічні залишки тощо) [5].
Але всі ці методи є точковими, визначають генезис порід лише локально, у свердловині. Особливістю ж руслових об'єктів є їх просторова мінливість. Це зобов'язує науковців разом із локальними обов'язково використовувати методи їх виявлення на великих площах.
З розвитком технологій (3D-сейсморозвідка та програмні комплекси
для інтерпретації її результатів) був розроблений методичний підхід до
просторового виділення літологічних пасток, які приурочені до палео-

Рис. 2

МЕТА РОБОТИ
Показати новий тип нафтогазоперспективних об'єктів ДДЗ для збільшення ресурсної бази вуглеводнів компанії.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
1)

геологічна інтерпретація результатів 3D-сейсморозвідувальних робіт у програмному комплексі Petrel компанії
Schlumberger;

2)

аналіз результатів інтерпретації геофізичних досліджень
свердловин, пробурених на цих територіях;

3)

аналіз результатів дослідження керну, відібраного з цих свердловин.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Методика виявлення палеорусел у програмному комплексі Petrel, яка була
використана фахівцями УкрНДІгазу, включала поряд із програмними

Рис. 3
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пісковиків із покращеними колекторськими
властивостями Сахновщинської площі
на рівні горизонтів М-1, М-2

УМОВНІ
ПОЗНАЧЕННЯ:

руслових об'єктів. Ця методика показала свою успішність на багатьох
нафтогазових басейнах світу [4, 7, 11, 12 та ін.]. Так, у деяких нафтогазових
басейнах Північно-Американської платформи з неантиклінальними
літологічними пастками (баровими, русловими, рифовими та іншими
піщаними тілами в умовах моноклінального залягання пластів),
визначеними за цією методикою, пов'язано понад 80% відкритих
покладів.
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Рис. 4
Геолого-геофізичний розріз, результати досліджень керну та випробувань св. 103-Нурівська
2

C₂b

Б-2

3375,0–3382,2

4,33(60,14)

Шар 1 – 3377,87–3381,98 м – (товщина 4,11 м). Пісковик світло-сірий до сірого,
середньо-дрібнозернистий. Текстура косошарувата, шаруватість підкреслюється
темно-сірими прошарками та орієнтована під кутом 85–90о. З НС1 в штуфі слабко
реагує лише ближче до низу. Цемент глинистий, імовірно, регенераційно-кварцовий,
а також в нижній частині присутній карбонатний. Ступінь цементації середній до
високого. На свіжих відколах відчувається легкий запах вуглеводневих сполук. контакт із шаром, що підстеляє поступовий, чіткий, виділяється за появою текстур заповнення пісковиком каверн, які утворилися в наслідок
карсту по вапняку, також унизу відзначаються невеликі
гальки вапняку та сидериту. Описані відклади відносяться до барових фацій.

3

C₂b

Б-3

3439,8–3448,8

6,72(74,67)

Шар 1 – 3442,08–3448,80 м – (товщина 6,72 м). Пісковик світло-сірий середньозернистий до крупно-середньозернистого. Текстура косошарувата, місцями пологохвиляста, шаруватість підкреслюється тонкими чорними слюдисто-вуглистоглинистими прошарками із видимою потужністю до 0,9 см. Шаруватість орієнтована
під кутом 75–90о. По шару спостерігаються сидеритовані гальки із видимим розміром
до 3х2 см. В нижній частині шару спостерігається тестура оповзання. З НСі в штуфі не
реагує. Цемент глинистий та, імовірно, регенераційно-кварцовий. Ступінь цементації
середній до високого. На свіжих відколах відчувається
легкий запах вуглеводневих сполук. Описані відклади
відносяться до руслової фації.

прийомами, описаними в [5, 6 та ін.], новий інструмент – спектральну
декомпозицію (СД).
Спектральна декомпозиція є інструментом сейсмічної інтерпретації,
оцінки товщин колекторів та виділення палеоруслових об'єктів, а також
зон із дрібною тріщинуватістю. Головною перевагою СД є те, що вона
дає змогу виявити в сейсмічному хвильовому полі залежності пікової
частоти сигналу від часової товщини малопотужного пласта та контролювати поведінку тонких пластів-колекторів, а також піщаних лінз і
каналів. Таким чином, спектральна декомпозиція допомагає досліджувати об'єкти, безпосередня кореляція яких у сейсмічному хвильовому
полі утруднена або неможлива [4].
Результатом розрахунків є карти спектральної декомпозиції в зазначених інтервалах, які підтверджують наявність палеоруслових відкладів
у цих часових інтервалах (рис. 2, 3, 5–7).
Ця методика була використана для відкладів Гашинівської та Підкам'яної ділянок, Шосейної та Сахновщинської площ (рис. 2–7).
На Сахновщинській площі сумісно фахівцями УкрНДІгазу, ТОВ «Вікоіл
ЛТД» та ТОВ «Володар» було виділено палеорусла та зони розповсюдження пісковиків із покращеними колекторськими властивостями у
межах Руслового, Сугарського та Германівського об'єктів (рис. 2). Також
для цих об'єктів підготовлено паспорти. Більш детально розглянемо
методику робіт на прикладі Руслового об'єкта.
Русловий об'єкт виділений у результаті проведення сейсмофаціального
аналізу хвильового поля та визначення амплітудно-частотних характеристик і динамічної мінливості фаз уздовж відбиваючих горизонтів
палеозою. Інтервал досліджень – 200 мс під відбиваючим горизонтом
Vа1 (підошва відкладів верхнього карбону). З метою картування літологічних пасток виявлена аномалія хвильового поля, вивчена більш детальним аналізом в інтервалі 12–40 мс на рівні відбиваючого горизонту
Vа1 та в інтервалі 20 мс від покрівлі продуктивного горизонту М-2. Крім
того, за результатами сейсмічної інверсії в межах пластів М-1 та М-2
виділяються декілька палеорусел (рис. 2).
Найбільш чітко прогнозні піщані тіла фіксуються в інтервалі розрізу 100
мс від покрівлі горизонту М-1 московського ярусу середнього карбону
та 50 мс від покрівлі продуктивного горизонту М-2. Загальна товщина
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горизонту М-1 дорівнює 250 м, М-2 – 100 м. Глибина врізів – відповідно
250 м та 50 м. Товщина пластів-колекторів прогнозно становить 15–20 м.
Розріз акумулятивних тіл має шаруватий характер. Пласти-колектори
чергуються із глинистими породами. Прогнозна пористість колекторів
у межах виявлених піщаних тіл, за даними сейсмічної інверсії, дорівнює
15–20%. Покришкою є товща аргілітів із глинистістю, за даними, до 80%.
По латералі прогнозні поклади обмежені зменшенням пористості нижче від граничної.
Судячи з морфології та характеру залягання піщаних тіл, можна припустити, що ці палеорусла заповнені пісковиками і сформовані в умовах
авандельти річкової системи. Коливання рівня моря та підйоми території вище базису ерозії відбувалися внаслідок формування Краснопавлівського соляного штоку в пізньомосковський час.
Виходячи з аналізу сучасних морфологічних особливостей формування
річкових долин, наведених у першій частині статті, нами виділені можливі зони розповсюдження пісковиків із покращеними колекторськими
властивостями. Ці зони є ділянками акумуляції відсортованого піщаного
матеріалу біля увігнутих частин палеорусел. Таким чином, у межах Сахновщинської площі було виділено шість перспективних об'єктів (три у
межах Руслового, два – Германівського та один – Сугарського об'єктів),
які запропоновані до розбурювання (рис. 2).
У межах Підкам'яної ділянки (Нурівська структура) в результаті проведення вищезазначених досліджень фахівцями УкрНДІгазу виділено
палеорусло на рівні горизонтів Б-2, Б-3. Виходячи із вищенаведених
тверджень, біля увігнутої частини палеорусла виділена зона акумуляції
алювіальних піщаних відкладів із покращеними колекторськими властивостями (рис. 3).
Встановлено, що св. 103-Нурівська, яка під час випробування дала слабкий приток газу (близько 5 тис. м3/добу) та зараз досліджується після
ГРП, знаходиться в зоні розповсюдження пісковиків із покращеними
колекторськими властивостями (рис. 4). Також, згідно з результатами
ГДС, фільтраційно-ємнісні властивості встановлених колекторів башкиру у цій свердловині значно кращі за відповідні колектори у св. 100Нурівська, яка знаходиться поза межами зони із покращеними колекторськими властивостями. Це є одним із практичних підтверджень
проведених досліджень.

НАФТОГАЗОВА

ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

У межах Гашинівської ділянки на рівні горизонту М-2 виділено 2 перспективні палеоруслові об'єкти – на Південно-Граківській та Гашинівській структурах (рис. 5, 6). Біля увігнутих частин палеорусел, у зоні
накопичення наносів піщаного алювію, виділено ділянки розповсюдження пісковиків із покращеними колекторськими властивостями. Ці
дві ділянки пропонуються до опошукування.

У межах Шосейної площі (Західно-Соснівська структура) на рівні
горизонту М-2 встановлено можливі межі залягання ще однієї
неантиклінальної літологічної пастки, приуроченої до алювіальних
відкладів палеорічкових долин, яка пропонується до розбурювання
(рис. 7).

Рис. 5
Виділені межі палеорусел та зон розповсюдження пісковиків із покращеними колекторськими
властивостями Гашинівської ділянки на рівні горизонту М-2
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даними
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Рис. 7

Виділені межі палеорусла та зони розповсюдження
пісковиків із покращеними колекторськими
властивостями Південно-Граківської структури
на рівні горизонту М-2

Виділені межі палеорусла та зони розповсюдження
пісковиків із покращеними колекторськими
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Геологія нафти і газу

Генезис вуглеводнів і формування
їх покладів як основа прогнозування
нафтогазоносності глибокозанурених
горизонтів осадових басейнів

Маєвський Б.Й.
д-р геол.-мінер. наук
ІФНТУНГ

П

роблема генезису вуглеводнів і формування їх покладів, що
своєю чергою визначає їх розміщення у нафтогазоносних басейнах (НГБ), має, крім теоретичного, передусім практичне
значення. Часто вирішення цієї проблеми відображає суб'єктивні погляди дослідників на походження нафти і природного газу, виходячи чи з
осадово-міграційної гіпотези, чи з мінерального мантійного їх генезису.
Основним доказом генерування осадовими породами нафтогазових
вуглеводнів є переважна приуроченість їх родовищ до цих порід та певна аналогія у складі вуглеводнів розсіяної органічної речовини і нафти.
Згідно з думкою прихильників органічного генезису нафти, нафтопродукуючими можуть бути відклади будь-якого літологічного складу, які
вміщують органічну речовину (ОР), в яких би палеогеографічних або
геохімічних умовах вони не формувалися. Проте виконана нині значна
кількість досліджень із метою виявлення ознак, які б дозволяли впевнено діагностувати нафтопродукуючі товщі, не дала змоги встановити
чіткі межі за більшістю параметрів (літологічними особливостями порід,
умовами нагромадження осадів, характером геохімічних фацій, кількістю ОР та їх типу, термодинамічними умовами надр, стадіями метаморфізму ОР тощо) між нафтопродукуючими і ненафтопродукуючими
породами.
Багато дослідників (М.Б. Вассоєвич, І.В. Висоцький, О.М. Снарський,
О.К. Баженова, Ю.І. Корчагіна, Р.М. Новосилецький та інші) пов'язують
формування виявлених нафтогазових покладів із наявністю в нафтогазоносних басейнах специфічних нафтогазопродукуючих товщ, наприклад бітумінозних відкладів менілітової світи Карпат, доманікового
горизонту Волго-Уралу, доманікітів Прип'ятсько-Дніпровського регіону, баженівської світи Західного Сибіру, бітумінозної майкопської
світи Криму та Передкавказзя тощо. Присутність у цих відкладах нафто-

газових покладів разом із піролітичними дослідженнями за методикою
Рок-Евал та іншими геохімічними даними дала їм підставу вважати, що
такі товщі являють собою автономну нафтопродукуючу і нафтогазоакумулюючу систему. При цьому вказується на те, що утворення їх покладів
зумовлено процесами, які відбувалися тільки в межах осадочного покриву без урахування всього комплексу геолого-геохімічних, гідрогеологічних, мінералогічних, паліно-логічних та інших матеріалів.
Однак вказані дослідження не сприяли розробленню ефективних
критеріїв прогнозування нафтогазоносності, яке би передувало її прямому відкриттю шляхом буріння пошукових свердловин. Нині безпосередній зв'язок із катагенезом процесів первинної міграції і формування покладів вуглеводнів уявляється недостатньо переконливим.
Сучасний вміст бітумоїдів у породах також не може бути однозначним
показником генерації, а тим більше еміграції із них вуглеводневих компонентів. Виходячи тільки з ролі катагенезу в нафтогазонагромадженні,
важко пояснити, чому за близьких форма-ційних, структурно-тектонічних, геотермічних умов аналогічні за морфогенетичними особливостями і характером екранування типи пасток вміщують поклади
вуглеводнів, а інші – непродуктивні, або у формаційно однотиповій товщі за вищевказаних умов у пастках вміщуються різного фазового складу
вуглеводневі або невуглеводневі (діоксид кисню, азот тощо) гази.
Отримані за останні роки матеріали [2] свідчать також про необхідність
перегляду традиційних уявлень про формування бітумінозних товщ та
їх роль в утворенні нафтогазоносності осадових басейнів. Стало зрозуміло, що відтворення особливостей утворення кременистих бітумінозних товщ і формування нафтогазоносності регіонів їх поширення
неможливе без урахування тектонічно-геодинамічних процесів, пов'язаних із верхньою мантією Землі. Вказані товщі в термобаричних
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умовах їх залягання можуть розглядатися тільки як резервуари для
нагромадження алохтонних вуглеводнів, що надходили із високотемпературних зон земної кори або верхньої мантії.
Характерною особливістю нафтогазоносних басейнів (НГБ) є наявність геодинамічно зумовлених наскрізь формаційних флюїдопровідних систем, які пронизують також і бітумінозні товщі. Вони приурочені
(О.Ю. Лукін, 1990) до ділянок взаємоперетину глибинних розломів і
контролюють просторово-часові парагенетичні асоціації скупчень різних нафтидів та гідротермальної мінералізації. Електронно-мікроскопічними дослідженнями структури порового простору бітумінозних
товщ Т.Т. Клубовою (1988) виявлено, що утворення в них покладів вуглеводнів відбувалося за рахунок вертикальної міграції у попередньо розущільнені породи [1].
До основних показників, що вказують на формування нафтових покладів за рахунок вертикальної міграції, згідно з [1] можна віднести:
1)

однорідність складу нафт багатопластових родовищ незалежно від
стратиграфічної приуроченості та глибини залягання (В.Л. Плужнікова, 1984; В.В. Колодій, В.К. Солодков, 1988; Б.Й. Маєвський, 1988;
Г.П. Курбський, 1987, тощо);

2) відсутність впливу ступеня катагенезу ОР на фазовий стан і склад
вуглеводневих покладів (Б.Й. Маєвський, 1994; Л.М. Кучма, 2000);
3) наявність у нафтах рослинних мікрозалишків із більш давніх відкладів (Г.П. Шкребта, 1966; К.Р. Чепиков, А.Н. Медвєдєва, 1963 та ін.);
4) наявність конденсаційних низькомінералізованих вод на багатьох
продуктивних площах, які за сольовим складом різко відрізняються від гідрохімічного фону. Формування конденсаційних вод пов'язується (В.В. Колодий, 1975) з вертикальною міграцією вуглеводнів
по розривах і переносом вод у пароподібному стані з наступною
конденсацією у сприятливих термобаричних умовах;
5) гідрохімічну інверсію і строкатість хімічного складу пластових вод
продуктивної частини розрізу. Води структур, в яких відсутні промислові скупчення вуглеводнів або їх запаси незначні, як правило,
характеризуються однаковим хімічним складом. Просторовий
взаємозв'язок глибинних лужних вод та вуглеводнів зумовлений
спільністю умов утворень цих флюїдів і сумісною вертикальною
(субвертикальною) міграцією в найбільш активні геотектонічні
періоди із надр у верхні горизонти осадового чохла. Гідрохімічні
аномалії пов'язані не тільки з покладами вуглеводнів, але і зі шляхами міграції із глибинних зон Землі;
6) наявність у розрізах родовищ нафти і газу водонасичених горизонтів, що перешаровуються із продуктивними відкладами;
7) високу насиченість вуглеводневими газами і нафтовими компонентами пластових вод у приконтурних частинах вуглеводневих
покладів, тоді як при віддаленні від контурів насичення вод вуглеводневими компонентами різко падає і у пластових водах у значній
кількості присутній азот;
8) наявність ореолів підвищених вмістів рідкісних і розсіяних хімічних
елементів (Ni, Cu, Mo, Co, Zn, Mn, Ag, Sz, Rb, Cs тощо) у приконтурних підземних водах нафтових і газових родовищ, у яких із віддаленням від контуру нафтогазоносності вміст цих елементів зменшується, інколи аж до повного їх зникнення;
9) наявність підвищених концентрацій гелію, водню і ртуті у продуктивних горизонтах, а також поліметалічної мінералізації в асоціації
із вуглеводнево-мінеральними тріщинними утвореннями;
10) наявність газорідинних вуглеводневих включень в епігенетичних
мінералах тектонічних тріщин, температури гомогенізації яких
досягають понад 200–300 °С;
11) присутність у тектонічних прожилках продуктивних товщ нафтогазових родовищ вуглеподібних піробітумів (керитів, антраксолітів), температури утворення яких перевищують 200–300 °С;
12) наявність на одному стратиграфічному рівні в однотипних літологофаціальних умовах як вуглеводневих, так і невуглеводневих (азотних, вуглекислих) покладів (наприклад, у Панонському, Карпатському, Волго-Уральському та інших регіонах). Наявність значних концентрацій кислих газів у складі вуглеводневих покладів на глибинах
понад 1,5–2,0 км, де практично виключаються окиснювальні процеси, пояснюється їх сумісною міграцією із глибинних земних сфер;
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13) покращення колекторських властивостей порід внаслідок поступлення в них високотемпературних вуглеводневовмісних флюїдів,
що сприяло розчиненню цементного матеріалу продуктивних пластів. За межами ВНК, як правило, погіршуються ємнісно-фільтраційні властивості порід-колекторів внаслідок закупорювання порового простору мінеральними речовинами.
Вивчення просторового розміщення запасів вуглеводнів показало, що
максимальні їх концентрації приурочені до площ, що прилягають до
місць взаємоперетину глибинних розломів. На багатопластових родовищах, до яких приурочені основні запаси нафти, ділянки локалізації
покращених колекторських властивостей на різних стратиграфічних
рівнях переважно збігаються у плані, що зумовлено єдиною системою
наскрізних тріщинуватих зон. У зонах тріщинуватості і подрібнення відзначається і підвищена бітумінозність порід, включно і відкладів фундаменту. При цьому склад бітумоїдів порід фундаменту має певні ознаки подібності з вуглеводневим складом нафт [5].
Нафтогазові поклади, як правило, характеризуються значно більшими
пластовими температурами (до 20–30 °С) порівняно із близько розміщеними непродуктивними структурами. При цьому часто спостерігається пряма залежність між запасами вуглеводнів і тепловими потоками. Геотермічним картуванням виявлено «затягування» ізотерм у зонах основних тектонічних порушень.
У нафтогазовій геології стало традиційним розглядати формування покладів нафти і газу як процес концентрації розсіяних у породах і пластових водах вуглеводнів. Однак нині задовільного механізму первинної
міграції вуглеводнів та їх концентрації в поклади не виявлено. Більше
того, експериментальними дослідженнями зразків бітумінозних менілітових порід Передкарпаття та їх літологічного аналогу – порід баженівської світи Західного Сибіру – встановлено, що кількість у них водорозчиненої органічної речовини (ВРОР) за температури близько 80 °С є
дуже незначною (0,007–0,017 г/л). Дані тонкошарової хроматографії
свідчать, що бітумоїди з водних екстрактів представлені переважно
ароматикою (до 36%) і асфальтенами (близько 20%). Метано-нафтенові
вуглеводні, що є основною складовою частиною нафт, становлять
незначну частину (до 10–16%). Окрім цього, ВРОР збагачена сірковміщуючими сполуками (меркаптанами, бенз- і дібензтіофенами), сумарна
кількість яких перевищує інколи 12%, що є нехарактерним для нафт вказаних регіонів. У бензиновій фракції карпатських нафт, на відміну від
ВРОР, переважають метанові (54–58%) і нафтенові (31–35%) вуглеводні [1, 6].
Загальний вміст ВРОР у діапазоні температур від 20 до 150 °С змінюється незначною мірою, і лише за підвищення температури від 150 до
200 °С спостерігається значне її збільшення. Наведені експериментальні дані узгоджуються з відповідними дослідженнями [7] бітумінозних майкопських і аптських відкладів Центрального Передкавказзя, які
беруть участь у геологічній будові Азово-Чорноморського регіону.
Таким чином, результати експериментів показують, що міграція вуглеводневих компонентів у водорозчиненому стані із бітумінозних відкладів може відбуватися тільки за високих (понад 200–250 °С) температур. Проте для кожного конкретного випадку визначити обсяг вуглеводнів, які пов'язані з ОР бітумінозних товщ, неможливо.
На основі зміни по розрізу пористості, кількості витисненої при ущільненні води і максимально можливої ВРОР, що виносилася в 1м³ води,
підраховано приблизну кількість ВРОР, які могли витягнутися поровими водами із глинистих бітумінозних порід менілітової світи. Ця величина настільки менша від уже розвіданих запасів нафти в Передкарпатському прогині, що не може і йтися про формування відомих
нафтових родовищ за рахунок ВРОР і латеральної міграції [1].
У процесі вторгнення глибинних високотемпературних парогазорідинних флюїдів під високим тиском може інтенсифікуватися фізикохімічна взаємодія їх з ОР земної кори. Відомо, що гази за певного тиску
стають розчинниками рідких вуглеводневих сполук (С . Л. Закс,
М.І. Гербер, С.М. Білецька та ін.) і сприяють їх вилученню з ОР осадових
товщ. Дослідження бітумінозності неподрібнених порід із подальшим
довилученням екстракту із подрібнених порід показали, що значна
частина бітумоїдів знаходиться в закритих порах. Масштабність цих
процесів також є ще не визначеною, оскільки і тут виникають дискусійні питання, що не мають однозначного вирішення. Так, по-перше,
вказані парогазорідинні флюїди переважно мігрують по легкоміграційних каналах (розломах, тріщинах, зонах розущільнення, породахколекторах) і вступають у взаємодію з ОР осадових товщ на незначній
площі, що значно обмежує відповідно й обсяг розчинених у них вугле-
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водневих сполук. Про це свідчать електронно-мікроскопічні дослідження структури порового простору бітумінозних товщ, якими виявлено [7], що утворення в них покладів ВВ відбувалося за рахунок вертикальної міграції у попередньо розущільнені породи.
Численні молекули нафти за розмірами співрозмірні з каналами порового простору (П.А. Вітерспун, І.Л. Мархасін, Е.А. Галямова та ін.), що не
сприяє проходженню молекул через канали. Молекули нафти, особливо складні, володіють великою здатністю до сорбції. У поровому просторі утворюються надмолекулярні плівки, які інколи повністю закривають канали. Експериментальні роботи (В.М. Березін, В.С. Яригіна, Н.А.
Дубровіна, Т.П. Сапронова, С.Г. Шведова та ін.) показують, що в реальних
колекторах адсорбується значна кількість вуглеводнів. Б. Тіссо і Д. Вельте наводять приклад, коли в процесі фільтрації високомолекулярних
алканів через мікропори в 50 нм кількість алканів зменшилася на 97%. У
результаті можна дійти висновку, що нафта розсіється в колекторі, пройшовши декілька порових об'єктів, рівних об'єму нафти [8].
При цьому у процесі первинної міграції мікрочастин нафти із нафтоматеринських порід у колектори вони піддаються значному впливу на
них бактерій. Видовий склад бактерій (біоценоз), виявлений у нафтових
і пластових водах нафтогазових родовищ, показує на можливість їх існування в широкому діапазоні температур і тисків. Нині існують докази
окиснення вуглеводнів за участю анаеробних бактерій. Геохімічними
наслідками цих процесів є зміни складу флюїдів нафтогазових покладів
і пластових вод у зоні безпосередньої взаємодії. Експериментальними
дослідженнями (О.А. Ареф'єва та ін. , 1978) з'ясовано, що на 1 м² площі
водонафтового контакту за місяць окиснювалось до 4–20 г нафти. У різних дослідах залежно від хімічного складу нафт і часу експерименту
(3–12 міс.) мікроорганізмами було спожито від 8 до 50% нафти. Наведений матеріал однозначно свідчить про те, що так звана «мікронафта»,
яка виноситься у водорозчинному стані, піддається значному її руйнуванню [9].
Із традиційних уявлень про органічне походження нафти і газу виходить
висновок про процеси генерації вуглеводнів, які розтягнуті на десятки і
сотні мільйонів років за час проходження комплексами материнських
порід різних стадій діагенезу і катагенезу. Проте дані, отримані за останні роки, кардинально змінили ситуацію, і вже в багатьох публікаціях
(Б.А. Соколов, А.Н. Гусева, 1993) розвиваються ідеї про геологічно миттєве формування покладів і навіть про їх відновлення у процесі розробки [9].

Окрім цього, гіпотеза далекої латеральної міграції розсіяної нафти у
формі газового або водного розчинів та її акумуляції у пастках знаходиться часто в протиріччі з даними геологічної будови НГБ. Виходячи з
гіпотези латеральної міграції нафтових компонентів у порових водах,
нині важко пояснити утворення гігантських мільярдних скупчень нафти і
бітумів типу канадських (групи Атабаски), Близькосхідних, Венесуельських та інших. У кожному з цих НГБ щільність запасів нафти набагато перевищує нафтоматеринські потенціали товщ, в яких сформувалися поклади вуглеводнів [12].
Сучасне розміщення покладів нафти і газу в НГБ не відображає фактичну залежність складу вуглеводнів від термобаричних умов, оскільки
загалом в осадовому чохлі спостерігається значна невідповідність між
розміщенням нафти та газу і глибинними зонами їх утворення [10].
Статистичний аналіз температур газових і нафтових родовищ світу показує, що частоти їх розподілу повністю ідентичні, а по глибинах залягання не фіксується ділянок із певним якісним складом покладів [9].
У більшості зон нафтогазонакопичення не відзначається чіткої зміни із
глибиною нафтових покладів газоконденсатними і газовими. Нерівномірність у розподілі запасів нафти і газу по розрізу контролюється насамперед розповсюдженням у розрізі регіональних покришок-флюїдоупорів. При цьому велике значення має положення в розрізі нижньої з
них. У зв'язку з цим різна глибина розміщення основного поверху нафтогазоносності пов'язана не зі стадіями перетворення ОР, а з положенням у розрізі нижньої регіональної покришки.
Основною умовою концентрації нафти та газу в промислових масштабах незалежно від геоструктурної приуроченості осадового басейну є
активний тектоно-флюїдодинамічний режим. Найбільша інтенсив-ність
проникнення глибинних (підкорових і корових) флюїдів і тепла, що
сприяли активному катагенезу ОР та виносу деякої частини вуглевод-нів,
була в місцях розлому земної кори і неотектонічної активності, що
проявляється у підвищеній тріщинуватості осадового покриву. Такий
режим, з одного боку, забезпечує транспортування вуглеводневих
флюїдів, а з іншого – здійснює вивільнення порового і тріщинного просторів геологічних тіл від раніше заповнюючих їх підземних вод і створення, таким чином, у них об'ємів для формування покладів вуглеводнів
[11]. Мігруючи у верхні частини осадового басейну, газорідинна система
диференціюється на шляхах міграції, внаслідок чого виникає відповідна
вертикальна зональність нафтогазоносності. За відсутності в розрізі
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надійних флюїдоупорів насамперед втрачаються газоподібні компоненти, а окиснена нафта і бітуми можуть формуватись у приповерхневих умовах (поклади біту-мінозних пісків) або навіть утворювати скупчення на денній поверхні (асфальтові озера).
Необхідно також відзначити, що саме в зонах активізації тектонофлюїдодинамічного режиму внаслідок виносу глибинних водню і вуглецевих сполук може відбуватися неорганічний синтез вуглеводнів та їх міграція у вищезалягаючі пастки. Можливість абіогенного синтезу вуглеводнів з окремих елементів (С, Н) або простих хімічних сполук (СО₂, СО,
Н₂О), які вміщуються у магмі глибинних сфер планети та її газогідротермальних похідних, обґрунтовується у відомих працях Г.Ю. Бойка,
Б.М. Валяєва, Й.В. Гринберга, Г.Н. Доленка, В.О. Краюшкіна, П.М. Кропоткіна, М.О. Кудрявцева, В.Б. Порфір'єва, Е.Б. Чекалюка та інших. Збільшення кількості знахідок дисперсно розсіяних бітумів у магматичних і
гідротермальних утвореннях, зв'язок яких дуже важко обґрунтувати з
біогенною ОР осадових порід, підтверджує можливість неорганічного
синтезу вуглеводнів у природі [12]. Можливість абіогенного синтезу
вуглеводневих сполук підтверджується як експериментальними дослідженнями, так і теоретичними розрахунками.
Свідченням на користь абіогенних джерел нафтоутворення є (І.І. Кулакова, А.П. Руденко, 2003) синтез усіх групових компонентів нафти (нормальних алканів, ізоалканів, нафтенів, ароматичних вуглеводнів) із СО,
СО₂ і Н₂ при 200–500 С і 60–80 атм. на біфункціональних каталізаторах на основі оксидів металів і глин, силікагелю, оксиду алюмінію і
цеолітів [8].
Прийнято вважати, що всі РОР в осадових товщах є продуктом біосфери, тобто органічними залишками тваринного і рослинного світу. Між
іншим, значна частина ОР порід представлена різними бітумоїдами, що
має інший характер (алохтонний). Сьогодні є очевидним суміщення
ендогенної та біогенної природи вуглецевої речовини в так званих
нафтоматеринських породах [2].
Дослідження НГБ показало, що наявність бітумів і вуглеводневих речовин у гідротермальній мінералізації не обмежена осадовими породами,
а в однаковій мірі вона спостерігається і в породах фундаменту. При
цьому наявність вуглеводневих сполук не можна пов'язати з певними
мінеральними асоціаціями або з типом вміщуючих порід. Це дає змогу
вважати, що присутність вуглеводневих речовин серед гідротермальних
мінералів – не випадковий факт, зумовлений місцевими причинами, а є
однією із характерних рис гідротермального процесу.
Нині нагромаджено значний матеріал, в якому розглядаються підводні
вуглеводневовміщуючі та металоносні гідротермальні системи. Температури таких гідротерм досягають 350–636 °С, а глибини океану над
ними – до 2000–5300 м.
Значно більший об'єм нафти в осадах, що виповнюють дно океану в місцях підводних виходів гідротерм, у складі яких виноситься велика кількість вуглеводнів, порівняно з кількістю вуглеводнів, що могли утворитися за рахунок біогенних решток цих осадів, свідчить, згідно з розрахунками В.О. Краюшкіна (1992), на користь неорганічного походження
цієї нафти [13].
Фактичні матеріали вказують на те, що гідротермальні системи за період
своєї діяльності виносять значні маси нафтових вуглеводнів, які беруть
участь у седиментогенезі та ранньому діагенезі й утворенні донних
осадів, збагачених бітумінозними компонентами [1].
Наявний геологічний матеріал свідчить, що в межах багатьох морських і
океанічних басейнів в результаті тектоно-сейсмічних рухів утворюються значні просочування вуглеводнів у субмаринних умовах. Класичними районами підводних просочувань вуглеводнів є узбережжя
Мексиканської та Перської заток, Карибського моря й Арктики. Дослідженнями їх дна виявлено наявність у донних осадах різних бітумних тіл
та включень нафти [14].
Доманіковий горизонт Волго-Уральської і Тімано-Печорської НГП згадувався ще Д.І. Менделєєвим як приклад синхронного нагромадження
нафти в осадах, що приводить до утворення горючих сланців. Ця думка
була підтримана М.О. Кудрявцевим (1973). Ця ідея заслуговує подальшого дослідження не тільки внаслідок значної кількості різновидів
горючих сланців у природі, але і внаслідок того, що сьогодні спостерігається природне забруднення нафтою деяких басейнів, яке приводить до захоронення нафт у донних мулах разом із біогенною ОР [15].
Переконливим доказом надходження перших порцій бітумів у складі
гідротермальних розчинів під час формування бітумінозних домані-
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кових осадів Волго-Уральського регіону можуть слугувати включення
нафтидів у таких ранньодіагенетичних тонкозернистих мінералах, як
кальцій, халцедон, фосфорити кальцію та каолініту. Найбільш ранні новоутворення кремнезему мають форму глобул, сильно пігментованих
бітумом. Через велику кількість бітумів відклади втратили здатність до
подальших перекристалізаційних перетворень. Бітуми в основній масі
вапняків мікро- і тонкозернистої будови мають різні розміри і конфігурації: від дрібних (0,01–0,5 мм) каплевидних утворень до досить великих (від декількох міліметрів до 1,0–1,5 см) включень та прожилок
(К.Р. Чепиков та ін. , 1982). Водночас вапняні осади, в яких відсутні бітуми
або присутні у незначній кількості, зазнали значної та неодноразової
перекристалізації, про що свідчить наявність у них безкольорових,
майже прозорих автентичних мінералів ІІ і ІІІ генерації [2].
Макроскопічна ОР бітумінозних відкладів менілітової світи представлена розсіяними і концентрованими формами [2]. Концентрована форма ОР представлена згустками, лінзочками і мікропрошарками, які залягають по нашаруванню порід, на листуватоподібній поверхні високобітумінозних прошарків, інколи спостерігаються численні округлої
форми пластичні та крихкі асфальт-асфатитові включення (рис. 1).
Поряд з останніми зустрічаються лінзовидні вуглеподібні речовини, які
відносяться до піробітумів керит-антраксолітового типу (рис. 2). Вміст
бітумінозної маси в окремих туфогенних пісковиках і алевролітах досягає 40–50%. Наведені дані вказують на те, що у складі гідротермальних
флюїдів разом із кремнеземом та рудогенними елементами у менілітовий басейн виносилися різнометаморфізовані бітумінозні речовини,
які, осідаючи на морському дні, брали участь у формуванні осадів із сингенетичними включеннями ОР більш глибокої вуглефікації поряд із
менш перетвореним біогенним матеріалом [2].
У відкладах баженівської світи Західного Сибіру ОР зустрічається у вигляді включень твердої бітумінозної речовини і тонкодисперсних включень, які просякають мінеральну матрицю. Так, у мацератах взірців, відібраних із сильнобітумінозних порід баженівської світи Салимського
району та Красноленінського склепіння, у значних кількостях спостерігалися чорні оскольчаті й аморфні включення, які мають відношення
до бітумінозності осадів (С.І. Пуртова, Т.Г. Семочкіна, 1984). Інколи цих
включень дуже багато [16].
Окрім цього, по нашаруванню високобітумінозних порід баженівської
світи на Салимській площі виявлені буровато-чорні прошарки асфальтоподібних бітумів, що, найбільш імовірно, являють собою залишки
окисленої нафти.
Сланцевмісна високобітумінозна товща нижньокембрійського віку
поширена на дуже великій території північного сходу Сибірської платформи. Ця товща виділена в куонамську світу, в якій чітко відокремлюються мікроскупчення бітумів. Прикладами таких бітумів є плівки, присипки і кірки асфальтів і асфальтитів у горючих сланцях і кремнистокарбонатних породах у розрізах по річках М. Куонамка, Росторгуй тощо.
Макропрояви асфальт-асфальтиту у вигляді темно-бурої плівки і примазок виявлені на поверхні листуватих горючесланцевих відкладів куонамської світи. Консистенція бітумів – від в'язкої до твердої. Такі бітуми
пов'язані також із порами і тріщинами вапняків, що межують із прошарками високобітумінозних сланців. Товщина бітумних нальотів-кірок досягає 1,5–5,2 мм, і вони належать до класу асфальтитів [17].
Наведені дані разом з іншими матеріалами дають нам [3] підставу принципово по-новому підходити до питання формування високобітумінозних товщ та їх участі у процесах нафтогазоутворення, тому що наявність підвищеної концентрації бітумоїдів у них аж ніяк не дає підстав
вважати вказані товщі нафтогазопродукуючими в умовах кондуктивного
теплопереносу. Навпаки, високобітумінозні товщі, як це показано вище,
можуть утворюватися з участю вуглеводневих речовин, що виносилися
у складі гідротермальних систем у субмаринних умовах.
Із глибинними газогідротермальними флюїдами, окрім вуглеводневих
речовин, надходять і важливі біоелементи (С, Р та ін.), які в зоні фотосинтезу сприяють бурхливому біологічному розвитку, подібно до областей апвелінгу. Біопродукція фотосинтезу, потрапляючи в придонні
умови, просякається продуктами газогідротермальних систем, в тому
числі і бітумінозними компонентами, і разом із мінеральними речовинами водного басейну утворює єдиний органомінеральний породний
комплекс, збагачений бітумінозними і рудними компонентами [1].
Сьогодні серед сучасних гіпотез нафтогазоутворення, які розробляються в аспекті біогенно-осадової гіпотези, все більше з'являються уявлення, що обґрунтовують необхідність враховувати велику роль енергії і
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речовини глибинних зон Землі, а саме геофлюїдодинамічна концепція
Б.О. Соколова (1997), геосинергетична концепція природних вуглеводнево-генеруючих систем О.Ю. Лукіна (1999), осадово-неорганічна гіпотеза І.І. Чебаненка (2000) та ін. Згідно з поглядами цих учених, потоки
глибинних флюїдів активізують процес нафтогазоутворення і вилучення вуглеводнів із ОР осадових товщ і сприяють формуванню їх скупчень
[18, 19, 20].
Таким чином, вищенаведений матеріал вказує на те, що сьогодні генезис
вуглеводнів і формування їх покладів слід розглядати з урахуванням
таких поглядів. По-перше, це те, що якась невизначена частина вуглеводнів могла надходити із високотемпературних (понад 200–250 °С)
зон перетворення ОР у періоди активізації деструкції земної кори та
інтенсифікації крізькорового переміщення глибинних флюїдальних
систем.

Рис. 1
Скупчення пластичних та крихких бітумів округлої
форми на листуватоподібній поверхні
бітумінозних аргілітів нижноменілітової підсвіти (а)
та окреме включення крихкого бітуму (б)
(свердловина 4-Південний Гвізд,
інтервал 3270-3276 м)

По-друге, в зонах розвитку деструкції земної кори і виносу глибинних
водню і вуглецю може за певних термобаричних умов відбуватися
неорганічний синтез вуглеводнів.
Виходячи саме з цих позицій, можна вважати, що райони нафтогазонагромадження в осадочних басейнах, як правило, приурочені до зон
розвитку глибинних розломів, особливо їх взаємоперетину. Найбільш
перспективними в нафтогазовому відношенні є області розвитку рифтогенних структур, які часто перекриті синеклізними утвореннями або
значними насувами. Більшість родовищ-гігантів приурочені до зон рифтогенезу і колізії літосферних плит. І рифтогенез, і субдукція (обдукція)
визначається глибинною мантійною активністю, яка проявляється у вигляді астеносферного діапіризму і руху мантійних плюмів у взаємодії з
літосферними плитами.
Нині залишилося відкритим питання щодо визначення масштабів утворення вуглеводневих сполук органічним чи неорганічним шляхом. Проте утворення гігантських скупчень нафти та бітумів неможливо пояснити тільки з позиції органічної теорії, як і те, чому основні запаси нафти
(понад 80%) пов'язані з великими тектонічними зонами (ПерськоСередземноморською, Мексикансько-Карибською і Зондською) розпаду суперконтинентів у мезозойсько-кайнозойську еру дрейфу материків. Це свідчить про те, що саме у межах тектонічно найбільш активних районів літосфери створюються максимально сприятливі умови висхідної міграції глибинних флюїдів по «каналах», які пов'язують земну
кору з верхньою мантією – основним постачальником глибинної речовини. Наявність деяких ознак «біогенності» нафт можна пояснити [12, 21]
тим, що «первісна» нафта, яка є переважно продуктом мінерального синтезу, у процесі міграції по ослаблених зонах кори, тріщинах і порах осадової товщі «вимиває» з органічної речовини окремі компоненти, а також піддається [9] бактеріальному та іншим видам перетворень внаслідок взаємодії з чужорідним органічно-мінеральним середовищем і набуває природного складу.
Періодична зміна напружень сприяє періодичному відкриттю і закриттю зон деструкції в тілі фундаменту, що є основним механізмом пульсаційно-послідовної міграції флюїдних вуглеводневих систем глибинного генезису. Саме глибинні розломи сприяли розвитку в осадовому
чохлі численних структурних форм (пасток) над-, між- і прилозломного
характеру, системи тріщин, по яких відбувалася субвертикальна (вертикальна) міграція глибинних вуглеводневовмісних флюїдів. Активізація
глбинних парогазофлюїдних потоків зумовила розущільнення порід,
розвиток діапіризму й аномально високих пластових тисків, які часто
фіксуються втратою кореляції на часових розрізах.
М.К. Буліним і Ю.М. Еринчеком (2003) у межах головних нафтогазоносних провінцій Росії встановлено територіальний зв'язок контурів
нафтогазоносних скупчень з аномальними зонами підвищених швидкісних характеристик за даними ГСЗ і ТСЗ у верхах мантії на рівні поверхні Мохоровичича. У глибинних розрізах під час інтерпретації сейсмічних матеріалів спостерігаються геофізичні неоднорідності різного
характеру як у верхній мантії, так і в кристалічній корі під місцями локалізації покладів нафти і газу. Це, на думку вказаних дослідників, є «слідами» глибинних тектоно-магматичних плюмів та інтерпретується з позицій субвертикальної міграції висхід-них продуктів нафтогенезу [29].
Значну роль глибинних розломів у висхідній міграції вуглеводнів підтверджують метанові «факели» висотою до 600–1000 м на дні Маріанської і Тонголезької западин, Карибського і Червоного морів, Каліфорнійської затоки, в інших місцях вздовж усієї глобальної підводної системи рифтів і трансформних розломів. Достеменно підраховано, що через
цю систему розломів дегазується із верхньої мантії Землі щорічно понад
1,3 млрд м³ метану і значна кількість космогенного гелію (3He) [22].

а

б

Рис. 2
Лінзоподібні включення вищого кериту із світлосірою блямівкою в нижньоменілітових
бітумінозних породах (свердловина І-Довбушанка,
інтервал 2655–2658 м)

Згідно з підрахунками Б.М. Валяєва [23], за 500 млн років до поверхні
Землі було винесено приблизно 2,5х10²² г легких вуглеводнів (метану й
ін.). Це дало йому підставу стверджувати, що нафтогазо-нагромадження
є всього лише незначним побічним процесом на фоні більш масштабного (у багато тисяч разів) процесу глибинної вуглеводневої дегазації
Землі, під час якого через стратисферу проходить гігантська кількість
вуглеводнів на шляху в гідросферу та атмосферу.
Наведені вище дані дають змогу зробити висновок про значні перспективи нафтогазоносності глибинних розрізів земної кори та кристалічного фундаменту і можливість відкриття у них покладів рідких вуглеводнів. У більшості нафтогазоносних басейнів верхні структурнотектонічні поверхи переважно розвідані, і пошуки нафти та газу в глибокозанурених частинах осадового чохла є новим самостійним напрямом. Необхідно погодитися з думкою багатьох учених (В.Б. Порфір'єва, В.О. Краюшкіна, І.І. Чебаненка, П.Ф. Гожика, В.П. Клочка, М.І. Павлюка, О.Є. Лукіна, М.І. Євдощука, Б.Й. Маєвського), що кожна структура,
яка є нафтогазоносною в осадовому комплексі, за відповідних умов є
перспективною для пошуків нафти і газу у глибокозанурених горизонтах, у тому числі і кристалічних породах фундаменту. З цією метою
необхідний творчий процес перегляду, переінтерперетації геологічних
даних щодо глибинної будови нафтогазоносних регіонів та генезису
вуглеводнів і формування їх покладів як основи прогнозування нафтогазоносності глибокозанурених (глибше 5–6 км) горизонтів осадових
басейнів.
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Вітаємо
Бориса Йосиповича Маєвського

з 80-річним ювілеєм!

Творчої наснаги і хай
кожний день приносить Вам
гарний настрій і добре здоров'я!

серпня 2021 р. виповнилось 80 років Борису Йосиповичу
Маєвському – одному з провідних учених-геологів України,
доктору геолого-мінералогічних наук, професору, Лауреату
Державної премії України в галузі науки і техніки, відміннику освіти
України, Почесному розвіднику надр, кавалеру ордена «За заслуги»
ІІІ ступеня. Професор Б.Й. Маєвський завдяки своїм науковим розробкам у галузі нафтової геології та геохімії є відомим вченим за межами
України. Під його науковим керівництвом виконані численні науководослідні роботи з обґрунтування перспектив нафтогазоносності та
вибору першочергових нафтогазоперспективних об'єктів. На багатьох
рекомендованих ним нафтогазоперспективних площах пробурено
свердловини, з яких отримані припливи нафти і газу, що в результаті
дало значний економічний ефект народному господарству.
Він є автором (співавтором) перших україномовних підручників з грифом
МОН України (Нафтогазоносні провінції світу (2002 р.), Прогнозування,
пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ (2004 р.), Математичні
методи в нафтогазовій геології (2008 р.), Нафтогазова гідрогеологія
(2009 р.), Геологія і нафтогазоносність морських надр (2012)).
У співавторстві з відомими вченими НАН України та провідними фахівцями НАК «Нафтогаз України» вийшли у світ одинадцять монографій, в яких розглянуто стан і обґрунтовано перспективи нафтогазоносності осадових басейнів України та першочергові нафтогазоперспективні напрямки та об'єкти.
У численних працях Борисом Йосиповичем обґрунтовано перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів осадових
басейнів. Саме з його ініціативи у 2005 р. була організована спільно з
науковцями НАН України та провідними фахівцями з геології нафти і
газу НАК «Нафтогаз України» науково-практична конференція з
проблем нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів, результатом якої є сучасна фундаментальна науково-практична монографія
«Перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів осадових басейнів України» (відповідальний редактор Б.Й. Маєвський).

Молоді науковці-випускники кафедри, доктори наук В.Р. Хомин і
С.С. Куровець та кандидат наук Т.В. Здерка за подальший розвиток
досліджень у межах наукової школи професора Б.Й. Маєвського із
прогнозування і обґрунтування перспектив нафтогазоносності осадових басейнів України в 2012 році стали лауреатами Премії Верховної
Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.
У 2005 р. за заслуги в розвідці надр Державною геологічною службою
України професора Б.Й. Маєвського нагороджено пам'ятним знаком
ім. Л.І. Лутугіна, а у 2006 р. – золотим нагрудним знаком Спілки геологів України. За вагомі особисті заслуги в розвитку паливної галузі та
зміцнення енергетичного забезпечення України у 2007 р. нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня. У 2008 р. присвоєно звання
«Почесний розвідник надр».
Завдяки тісній співпраці з колективом відомих учених НАН України та
провідних фахівців НАК «Нафтогаз України» протягом 1997–2008 рр.
за роботу «Нафтогазоперспективні об'єкти України (наукові і практичні основи пошуків родовищ)» у 2009 р. Борис Йосипович отримав
Державну премію України в галузі науки і техніки.
Професор Б.Й. Маєвський є засновником наукової школи з дослідження проблеми «Вплив геодинамічних процесів та формування і
нафтогазоносність осадових басейнів», у якій під його керівництвом
підготовлено два доктори наук та чотирнадцять кандидатів наук. Його
учні займають високі посади в університеті, зокрема С.С. Куровець є
проректором з науково-педагогічної роботи, а професор В.Р. Хомин –
завідувачем кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології.
Нині, як науковий консультант кафедри, свої знання і здібності професор Б.Й. Маєвський спрямовує на подальший розвиток освіти і науки,
підготовку висококваліфікованих кадрів для нафтогазової галузі
України.
З роси Вам і з води, дорогий Борисе Йосиповичу!
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У

статті наведені результати робіт із розробки, лабораторних випробувань і промислового впровадження оберненого нафтоемульсійного
цементного розчину – ОНЕЦР-2. Розроблена рецептура призначена для кріплення продуктивних горизонтів, розкритих буровими
розчинами на вуглеводневій основі, в умовах високих температур і несумісних пластових тисків, що характеризується вуглеводневим
типом фільтрату та забезпечує формування каменю без обернення фаз. Тампонажна система ОНЕЦР-2 є невід'ємною частиною єдиного технологічного комплексу буріння і кріплення свердловин рідинами на вуглеводневій основі, що повністю виключає контакт гірського масиву із
техногенним водним середовищем.

КЛЮЧОВІ СЛОВА
Обернений нафтоемульсійний цементний розчин, кріплення продуктивних горизонтів, бурові розчини на вуглеводневій основі.

В

статье представлены результаты работ по разработке, лабораторным испытаниям и промышленному внедрению обращенного
нефтеэмульсионного цементного раствора – ОНЭЦР-2. Разработанная рецептура предназначена для крепления продуктивных
горизонтов, вскрытых буровыми растворами на углеводородной основе, в условиях высоких температур и несовместимых пластовых
давлений, что характеризуется углеводородным типом фильтрата и обеспечивает формирование камня без обращения фаз. Тампонажная
система ОНЭЦР-2 является неотъемлемой частью единого технологического комплекса бурения и крепления скважин жидкостями на
углеводородной основе, полностью исключающего контакт горного массива с техногенной водной средой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Обращенный нефтеэмульсионный цементный раствор, крепления продуктивных горизонтов, буровые растворы на углеводородной основе.

T

he article presents the results of the development, laboratory testing and commercialization of the inverted oil emulsion cement slurry –
IOECS-2. The developed formulation is intended for the cementing of the pay zone, exposed by oil-based drilling ﬂuids, under conditions of high
temperatures and incompatible reservoir pressures, which is characterized by a hydrocarbon type of ﬁltrate and provides cement stone formation
without phase reversal. IOECS-2 cementing system is an integral part of a single technological complex for drilling and cementing wells with
hydrocarbon-based ﬂuids, which completely excludes rock–water interaction.

KEY WORDS
Inverted oil emulsion cement slurry, cementing of the pay zone, oil-based drilling ﬂuids.

ПРОБЛЕМА
Зростання глибин пошукового буріння та необхідність освоєння потенціалу важковидобувних запасів діючих родовищ вимагають впровадження нових технологічних підходів до проблеми розкриття, кріплення та експлуатації колекторів із низькими ємнісно-фільтраційними
властивостями, що залягають в умовах високих температур та різких коливань пластових тисків – від аномально низьких до аномально високих.
Серед іншого це застосування бурових розчинів на вуглеводневій
основі, які забезпечують максимальне збереження природного стану
гірських порід через відсутність негативного впливу техногенного
водного середовища. Зокрема, досвід багаторічного використання системи інвертного емульсійного розчину (ІЕР) Witer II на об'єктах глибокого буріння ДДз підтверджує його позитивний вплив на стійкість
гірських порід та високу ефективність під час розкриття продуктивних
пластів, навіть у зонах із несумісними гірничо-геологічними умовами,
при репресіях, які можуть сягати 40–50 МПа і вище.
Проте завдання якісної ізоляції продуктивних інтервалів, розкритих буровими розчинами на вуглеводневій основі, та збереження їх природних колекторських характеристик на етапі кріплення потребує більш
досконалих і ефективних рішень. Існуюча технологія цементування
обсадних колон, що ґрунтується на використанні традиційних водоцементних суспензій, не дозволяє уникнути контакту вуглеводневого
фільтрату бурового розчину із шкідливим водним фільтратом у зоні
пласта навколо свердловини, внаслідок якого ефект від застосування
бурових розчинів на вуглеводневій основі може бути суттєво зменшений або навіть повністю втрачений. Такий негативний вплив водного
фільтрату цементного розчину найбільшою мірою проявляється під час
кріплення ущільнених, вторинних і порово-тріщинних колекторів.
Отже, якісне розкриття продуктивних горизонтів можливе лише за
умови створення технологічного комплексу, що охоплює процеси як
буріння, так і кріплення продуктивних пластів із використанням єдиної
вуглеводневої основи для систем бурових і цементних розчинів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ідея розроблення системи цементного розчину, що являє собою емульсію другого роду, твердіння якої відбувається без обернення фаз, впер-

ше була сформована в МІНХ і ГП ім. І.М. Губкіна в 70-х роках минулого
сторіччя. Її практичним втіленням стала рецептура оберненого емульсійного цементного розчину (ОНЕЦР), отримана В.З. Лубаном та
Е.О. Оголіхіним під керівництвом проф. Л.К. Мухіна [1].
Теоретичною засадою створення ОНЕЦР стало положення, що рецептура стандартного цементного розчину містить в 1,5–2 рази більше води, ніж необхідно для повної гідратації в'яжучого матеріалу. Це відбувається через потребу забезпечення належного рівня рухливості цементного розчину під час закачування у свердловину. Отже, цементний камінь може бути отриманий за кількості водної фази на рівні 20– 25% від
маси в'яжучого, а рухливість системи забезпечена вуглеводневою рідиною.
ОНЕЦР готувався шляхом емульгування водної суспензії мінерального в'яжучого у вуглеводневому середовищі в присутності ПАР-емульгаторів. У результаті отримували стабільну емульсію другого роду з реологічними та фільтраційними властивостями, подібними до бурових
розчинів на вуглеводневій основі. Агрегативна стійкість емульсії у процесі утворення каменю із ОНЕЦР не порушувалася, а зовнішнім середовищем на всіх етапах цементування залишалася вуглеводнева рідина.
В умовах низьких температур (від 30 оС і нижче) процеси гідратації
в'яжучого в системі емульсійного цементного розчину були уповільнені, що давало змогу готувати на поверхні весь потрібний об'єм перед закачуванням в свердловину, перевіряти його технологічні властивості та
при необхідності проводити їх коригування. Збільшення температури
прискорювало процеси гідратації та тужавіння цементного розчину.
ОНЕЦР мав високу адгезію та міцність зчеплення з металом, склом та
сіллю, у тому числі під час змочування їх поверхні вуглеводневою рідиною. Утворений камінь був гідрофобним, низькопроникним і корозійностійким до агресивного середовища пластових вод і газів.
ОНЕЦР пройшов успішне випробовування у складних геологічних
умовах України та Північного Кавказу, у тому числі і в зонах АВПТ [2].
Технологія його приготування і регулювання властивостей була повністю відпрацьована. Проте за період із кінця 80-х і до початку 2000-х,
коли використання бурових розчинів на вуглеводневій основі майже
повністю припинилося, ці технології були втрачені.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ
Сьогодні, у зв'язку із відновленням інтересу до бурових промивальних
рідин на вуглеводневій основі, знову гостро постає проблема забезпечення надійного кріплення пробурених інтервалів. В Україні набули поширення два протилежних підходи до її вирішення.
Перший, що пропонується більшістю спеціалізованих сервісних компаній, полягає у застосуванні цементного розчину на водній основі
сумісно з кількома спеціальними буферними рідинами, які послідовно
закачуються у свердловину. Призначенням таких буферних рідин є
заміщення вуглеводневого бурового розчину та відмивання кільцевого
простору за обсадною колоною від його залишків.

тичних. При цьому технологія розкриття і кріплення пластів з АНПТ
повинна забезпечувати збереження їхніх колекторських властивостей
в умовах надвисоких репресій та можливість подальшої комерційної
експлуатації.

РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ
ТАМПОНАЖНОГО РОЗЧИНУ
НА ВУГЛЕВОДНЕВІЙ ОСНОВІ

Інший підхід – це повна відмова від цементування продуктивних інтервалів, розкритих розчинами на вуглеводневій основі, та їх перекриття
фільтрами (або хвостовиками обсадних колон із наступною перфорацією), обладнаними набором водо- і нафтонабухаючих пакерів для ізоляції кільцевого простору, відокремлення водоносних горизонтів або
розмежування об'єктів експлуатації.

Сьогодні через відсутність основних компонентів, що входили до складу ОНЕЦР, відновлення його рецептури 70-х років не є можливим.
Навіть у Росії, де свого часу був розроблений ОНЕЦР, його аналогу немає. Існуючі тампонажні композиції характеризуються термічною стійкістю на рівні 100–120 оС і утворюють камінь або внаслідок руйнування
інвертної емульсії, або під час контакту з пластовою водою [3]. Такі системи не відповідають геологічним умовам України, а технологія їх застосування приводить до зміни типу фільтрату та контакту водного і вуглеводневого середовища.

Перший підхід має суттєві застереження, насамперед в умовах кріплення низькопроникних колекторів та продуктивних горизонтів з
АВПТ. Серед іншого це можливість випадіння твердої фази бурових і
цементних розчинів під час їх контакту з буферними рідинами та утворення пробок; низька якість видалення вуглеводнів із кільцевого простору свердловини, особливо в умовах наявності каверн; можливе зменшення гідростатичного тиску під час прокачування великого об'єму буферних рідин тощо.

Завдання розроблення нової системи нафтоемульсійного цементного
розчину вирішувалося в рамках створення комплексної технології
освоєння важковидобувних запасів ущільнених порід об'єктів діяльності ДТЕК «Нафтогаз». У його вирішенні на основі Програми довгострокової співпраці брали участь науковці і спеціалісти ТОВ «Геосинтез
Інженірінг», ТОВ «Техкор» та ДТЕК «Нафтогаз». Дослідження були розпочаті більше двох років тому і завершилися створенням рецептури, що
отримала назву ОНЕЦР-2.

Але основна проблема полягає у самому тампонажному розчині на водній основі. Його водний фільтрат під час змішування з вуглеводневим
фільтратом бурового розчину буде утворювати в ущільненому поровому просторі пластів-колекторів надзвичайно в'язкі емульсії, здатні
суттєво зменшити їх проникність (рис. 1).

Основною в'яжучою речовиною ОНЕЦР-2 є активована шлако-піщана
суміш. Для обважнення може використовуватися барит або гематит.
Дисперсійним середовищем є емульсія на основі дизельного палива,
що містить комплекс ПАР – емульгаторів і гідрофобізаторів твердої фази. Залежно від термобаричних умов водна фаза емульсії може містити
реагенти-електроліти (солі, кислоти або луги). Для регулювання фільтрації та швидкості гідратації в'яжучого може використовуватися окислений бітум.

Застосування набухаючих пакерних систем для перекриття та ізоляції
продуктивних інтервалів, розкритих вуглеводневими буровими розчинами, дає змогу повністю уникнути проблем, пов'язаних із негативним
впливом цементних розчинів на водній основі. Впровадження цієї технології на родовищах ДТЕК «Нафтогаз» дало змогу збільшити продуктивність свердловин та отримати суттєве прирощення видобувних
запасів.
На жаль, технологія кріплення свердловин пакерними системами без
цементування має свої межі застосування. Йдеться про ситуацію, що
склалася на багатьох українських родовищах, коли для досягнення глибоких перспективних горизонтів з АВПТ необхідно розкривати основні видобувні об'єкти з пластовими тисками, нижчими від гідроста-

Рис. 1
Утворення надв'язких емульсій при надходженні
пластової води в свердловину, заповнену
розчином на вуглеводневій основі

Весь об'єм ОНЕЦР-2 готують на поверхні, перед проведенням операції
із цементування. Розрахункова кількість шлако-піщаної суміші та обважнювачів під час інтенсивного перемішування послідовно вводиться в
емульсійну рідину другого роду, яка характеризується певним показником електричної стабільності. Кількість водної фази в емульсії суворо
обмежується потребою на гідратацію в'яжучого матеріалу. Диспергування компонентів проводиться до утворення однорідної рідини із
заданими технологічними властивостями.
Технологічні властивості ОНЕЦР-2 можуть коригуватися у широких межах і суттєво залежать від багатьох факторів. Так, навіть незначна зміна
вмісту твердих компонентів системи, їх складу або співвідношення приводить до потреби у коригуванні активності в'яжучого, зміни типу та
кількості ПАР, концентрації електролітів тощо. Отже, склад і властивості тампонажної системи спрямовано змінюються залежно від її густини, допустимих строків тужавіння і температури на вибої свердловини.
Лабораторні випробування ОНЕЦР-2 мають певні методичні особливості і проводяться з моделюванням термобаричних умов застосування. Зокрема, система характеризується більш високими початковими величинами консистенції, ніж це властиво цементним розчинам
на водній основі. Проте через уповільнений характер гідратації в'яжучого такі значення є цілком безпечними для технологічного процесу,
оскільки їх величина залишається незмінною протягом потрібного для
цементування часу.
Характерною ознакою системи ОНЕЦР-2 є збереження і навіть певне
збільшення величини показника електричної стабільності після проведення досліджень на термобаричному консистометрі. Цей факт є підтвердженням відсутності ознак руйнування емульсії або обернення її
фаз в умовах температурної дії на всіх етапах процесу тужавіння й утворення каменю.
На початку процесу формування каменю із ОНЕЦР-2 його міцність поступається міцності каменю із цементів на водній основі. Проте протягом кількох діб ці показники вирівнюються, а з часом міцність каменю із
ОНЕЦР-2 може навіть перевищувати міцність каменю з водних цементів. Процес набору міцності в умовах дії температури триває довго,
спос-тереженнями не виявлене припинення її зростання протягом 14
діб, хоча у перші 3 доби інтенсивність зростання міцності є найбільшою.
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Стійкість до корозійного впливу – висока, навіть після 5 діб перебування в середовищі соляної кислоти з концентрацією 15% камінь із
ОНЕЦР-2 зберігає майже половину своєї вихідної міцності. Для порівняння – камінь аналогічного складу, утворений з цементного розчину на
водній основі, за таких умов розтріскується та повністю втрачає показники міцності.
Взаємодія тампонажних розчинів із пористим середовищем пластів колекторів моделювалася шляхом їх фільтрування через керамічні диски з
розмірами отворів 50 мкм при температурі 130 оС та перепаді тиску
3,5 МПа. Порівнювалися фільтраційні властивості ОНЕЦР-2 та обважненого тампонажного розчину на водній основі, що використовується
для цементування свердловин у зонах АВПТ (густина – 2100 кг/м3, в/ц –
0,38, водовідділення – 0, розтічність – 25 см, термостійкість – 150 оС).
Перед проведенням вимірювань керамічні диски насичувалися керосином. Техногенне забруднення порового середовища імітувалося шляхом попереднього фільтрування через керамічний диск бурового розчину на вуглеводневій основі – ІЕР Witer II.
За результатами досліджень, наведеними в таблиці 1, встановлено,
що величини фільтрації ОНЕЦР-2 і бурового розчину Witer II є близькими за значеннями. Фільтрат ОНЕЦР-2 являє собою однорідну вуглеводневу рідину. І зв’язку з цим змішування фільтратів не призводить до
утворення згустків або осаду, які можуть негативно вплинути на колектор (рис. 3, досліди 1 і 2).
Інша ситуація виникає під час фільтрування водного цементного розчину. Навіть за умови застосування реагентів-обмежувачів фільтрації її
величина більш як втричі перевищує фільтрацію ОНЕЦР-2. Фільтрат
представлений водним середовищем цементного розчину. Як і очікувалося, змішування вуглеводневого і водного фільтратів приводить до
утворення стійкої і надзвичайно в'язкої емульсії, що характеризується
високою адгезією до скла лабораторного циліндра. Це опосередковано вказує на високу міцність контакту емульсії з гірськими породами,
створення умов для блокування порового простору та зменшення проникності колекторів (рис. 3, досліди 3 і 4).
Проведені дослідження дали змогу сформулювати базові технічні
вимоги до тампонажних розчинів на вуглеводневій основі та умов їх
лабораторного випробування, що дають змогу забезпечити надійну
ізоляцію та збереження продуктивних характеристик пластів колекторів.

ПРОМИСЛОВІ ВИПРОБУВАННЯ

Залежність міцності каменю із ОНЕЦР-2 від часу
і температури формування:
а – температура формування каменю 150 оС, тиск – 2 МПа;
б – час формування каменю 3 доби, тиск – 2 МПа
а
Міцність на тиск, МПа

Газопроникність каменю із ОНЕЦР-2 знаходиться на рівні 0,03–0,06 мД
і зменшується зі збільшенням тиску, за якого камінь був сформований.
Міцність контакту його зчеплення зі сталлю, у тому числі й у разі її змочування вуглеводневою рідиною, є високою і перевищує міцність самого
каменю. Міцність зчеплення зростає у часі та за збільшення температури.

Рис. 2

Час формування каменю, діб
б

Міцність на тиск, МПа

Слід також зазначити, що на міцність каменю із ОНЕЦР-2 великий вплив
мають умови його формування саме на цьому, початковому етапі набору
міцності. У разі руйнування з будь-яких причин первинної кристалізаційної структури каменю його міцність суттєво зменшується. Отже,
контрольне визначення міцності каменю потрібно проводити не раніше
ніж через 3 доби від початку його формування, що дорівнює мінімальній
тривалості періоду ОТЦ на свердловинах (рис. 2).

Температура, оС

Рис. 3
Фільтрати тампонажних розчинів
на вуглеводневій (ОНЕЦР-2) та водній основі
після фільтрування через керамічні диски,
насичені керосином і вуглеводневим фільтратом
бурового розчину Witer II:
1 – фільтрат ОНЕЦР-2; 2 – суміш фільтратів ОНЕЦР-2 і Witer II;
3 – фільтрат водного цементного розчину;
4 – суміш фільтратів водного цементного розчину і Witer II

Вперше система ОНЕЦР-2 була випробувана у виробничих умовах на
св. 55 Мачухського ГКР. Буріння свердловини в продуктивному інтервалі 5161–5472 м проводилося із використанням бурового розчину на
вуглеводневій основі – ІЕР Witer II. Температура на глибині 5472 м
становила 147 оС, тиск – 109 МПа. За даними ГДС у нижній частині пробуреного інтервалу був виявлений водоносний пласт, який потрібно
ізолювати перед освоєнням свердловини.
Оскільки використання цементу на водній основі могло призвести до
забруднення тріщинуватих карбонатних колекторів, що залягають у
безпосередній близькості від водоносного пласта, було прийняте рішення про застосування ОНЕЦР-2. Разом із вирішенням основної проблеми з ізоляції водоносного пласта в інтервалі 5220–5472 м були
поставлені завдання відпрацювання промислової технології приготування і закачування тампонажного розчину та визначення ізоляційних
властивостей каменю із ОНЕЦР-2.
Під час встановлення цементного моста тампонажний розчин відокремили від ІЕР Witer II двома пачками буферної рідини. Буферна рідина за
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Таблиця 1

Фільтрація технологічних рідин на вуглеводневій та водній основі через
керамічні диски, насичені керосином
№ досліду

Фільтрація Witer II, см³/30 хв

Фільтрація ОНЕЦР-2, см³/30 хв

Фільтрація водного цементного розчину,
см3/30 хв

–
15
–
16

24
20
–
–

–
–
84
66

1
2
3
4

Таблиця 2

–
24

своїм складом була подібною до рідини замішування ОНЕЦР-2, що
виключало її негативний вплив на тужавіння цементу й утворення
каменю (табл. 2). Після пачки буферної рідини перед тампонажним
розчином була прокачана цементувальна пробка.
Після трьох діб ОТЦ міцність цементного мосту була підтверджена
кількаразовим розвантаженням бурильного інструменту до 10 т на його
поверхню. У процесі випробування свердловини припливу пластової
води з інтервалу, перекритого ізоляційним мостом, виявлено не було.
Отже, цементний міст показав свої високі ізолюючі властивості. Промислові випробування ОНЕЦР-2 були визнані успішними.

900
1800

іцність
цементного каменю
на згин, а

 фільтрація,
см³/30 хв

4,2
2,4

 після
проведення
консистометрії, 

ільтрація,
см³/30 хв

320
270

інець тужавіння,
час-год

 після
приготування, 

1950
2070

очаток тужавіння,
час-год

устина, кг/м³
Буферна рідина
ОНЕЦР-2

 фільтрату, 

Параметри технологічних рідин і тампонажного каменю

ип технологічної
рідини

–
6-00

–
10-00

–
360

–
5,2

іцність
цементного каменю
на стиск, а

Параметри буферної рідини і тампонажного розчину ОНЕЦР-2 перед
встановленням цементного мосту на св. 55 Мачухського ГКР

–
16,7

ВИСНОВКИ
Застосування вуглеводневих промивальних рідин під час розкриття
продуктивних горизонтів на великих глибинах, зі складним типом
порового простору, часто ущільнених, вимагає створення єдиного технологічного комплексу їх буріння і кріплення із використанням подібних за природою і властивостями систем бурових і тампонажних розчинів, що виключає погіршення їхніх фільтраційних характеристик внаслідок контакту водного і вуглеводневого фільтратів.
Розроблена нова рецептура тампонажного розчину ОНЕЦР-2, методика регулювання його властивостей та лабораторних випробувань,
відпрацьована технологія промислового застосування.
Лабораторними дослідженнями та промисловими випробуваннями доведено, що в Україні відроджена технологія кріплення свердловин
оберненим нафтоемульсійним цементним розчином, що в сукупності з
буровим розчином на вуглеводневій основі сприяє збереженню продуктивності пластів та забезпечує технологічні умови для збільшення
глибин буріння на українських родовищах.
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Р

озглядаються інженерні підходи під час ремонту конструкцій із тріщинами на основі положень механіки руйнування. Наведено основні
способи гальмування розвитку тріщиноподібних дефектів у конструкціях та технологію управління їх поширенням. Показано, що вибір
того чи іншого способу гальмування розвитку та поширення тріщини у конструкції залежить від умов експлуатації та інженерної підготовки персоналу і має важливе практичне значення для подовження терміну за критичних умов.

КЛЮЧОВІ СЛОВА
Тріщини, ремонт, міцність, дефекти, механіка руйнування, гальмування тріщини.

Р

ассматриваются инженерные подходы при ремонте конструкций с трещинами на основе положений механики разрушения. Приведены
основные способы торможения развития трещиноподобных дефектов в конструкциях и технология управления их распространением.
Показано, что выбор того или иного способа торможения развития и распространения трещины в конструкции зависит от условий
эксплуатации и инженерной подготовки персонала и имеет важное практическое значение для продления срока при критических условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Трещины, ремонт, прочность, дефекты, механика разрушения, торможение трещины.

W

e look at the engineering steps during the repair of structures with trenches on the basis of the state of the mechanics of repair. The main
methods of galvanizing the development of tricky-like defects in constructions and control technology have been introduced. It is shown
that the vibrating of the same method of galvanizing by development and the widening of the trinity at the structure is to lay down the minds
of the operation and engineering training of personnel and it is more important practical value for the improvement of the term for critical.

KEY WORDS
Repairs, repairs, performance, defects, repair mechanics. galmuvannya trіshchini.
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Важливе значення для забезпечення міцності елементів конструкцій із
тріщиноподібними дефектами має технологія управління поведінкою
тріщини.
На перший погляд видається, що якщо тріщина почала розвиватися, то
конструкція обов'язково зруйнується. Проте це справедливо тільки у
разі лавиноподібного, нестійкого поширення 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 за певних зовнішніх навантажень і певних режимів їх зміни, наявність стійких тріщин не є небезпечною. Термін служби таких конструкцій можна значно продовжити,
застосовуючи різні методи управління тріщиною, зокрема її гальмування чи зупинку тріщин.
Одним із найбільш важливих для інженерної практики є використання
методів лінійної механіки руйнування – управління поведінкою тріщин.
Тут йдеться про те, що у разі виявлення тріщини є можливість гальмувати і (або) зупинити її розвиток, а також застосувати заходи, щоб у цьому
місці конструкції тріщина більше не виникала.
Проблема гальмування тріщин має наукове і важливе практичне значення, оскільки її вирішення дає можливість продовжити термін експлуатації різноманітних конструкцій і виробів практично у всіх галузях
промисловості, а головне, уникнути катастроф, пов'язаних із раптовим
руйнуванням.
Досягнення цих цілей вимагає, як правило, деяких конструктивних змін
пошкодженого вузла або елементу конструкції. І тоді повинно йтися
про проєктування модернізації. Іншими словами, маючи справу вже з
виниклою під час експлуатації тріщиною або припускаючи, виходячи з
аналізу напружено-деформованого стану, можливість її виникнення,
необхідно прийняти відповідні проєктно-конструкторські рішення.
Здебільшого вони зводяться до конструкційного гальмування тріщин за
допомогою ребер жорсткості, ремонтних латок, розвантажувальних
отворів і стоперів.
Можливість запобігання тріщинам або їх локалізації для випадків пізнього виявлення загальновідома і висвітлюється в літературі [1–3].
Для реалізації гальмування існує низка технологічних прийомів, які доцільно застосовувати під час ремонту обладнання, щоб запобігти катастрофічному розвитку тріщини і руйнуванню конструкції.
Добитися гальмування тріщин можна різними шляхами:
– зменшенням концентрації напружень;
– зменшенням інтенсивності напружень в околі вершини тріщини;
– уведенням залишкових стискувальних напружень;
– створенням на шляху тріщини термічних і термопружних полів.

ЗАСВЕРДЛЮВАННЯ КІНЦІВ ТРІЩИНИ
Для випадків, коли ремонтне заплавлення тріщини неможливе, небезпеку виникнення великої концентрації напружень можна зменшити,
засвердлюючи кінці тріщини. Зменшення концентрації напружень відбувається, коли тріщина проростає у отвір. При цьому радіус кривизни
вершини тріщини збільшується, оскільки замість гострої вершини тріщини (звичайно атомних розмірів) виникає отвір порівняно великого
радіуса.
В усіх випадках описану процедуру висвердлювання отворів слід застосовувати з деякою обережністю. Очевидно, що тріщина присутня в
матеріалі і після висвердлювання отворів, але фронт тріщини на глибині матеріалу може розташовуватися перед отвором, а отже, під час
навантаження тріщина може продовжувати рости і вийде за межі отворів. У таких випадках після висвердлювання отвору ретельно зачищені
ділянки перед отвором нагрівають, наприклад, газовим пальником. Якщо
тріщина з'являється на поверхні, операцію висвердлювання повторюють, збільшуючи віддаль до видимого кінця тріщини.
Процедуру висвердлювання отворів на кінцях тріщини переважно втомного походження без її видалення у низці випадків застосовують на практиці. Проте такий метод не можна вважати надійним.
Привернемо увагу до аналізу взаємодії тріщини з отвором, а точніше,
впливу отворів на розвиток тріщини (рис. 1).
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З позиції механіки руйнування вплив отворів на розвиток втомних тріщин полягає в такому. Якщо на шляху втомної тріщини, що розвивається,
зустрічається круглий отвір, то гальмівний ефект цього отвору, який
проявляється після входу в нього тріщини (незалежно від розміру і місцезнаходження отвору), практично компенсується прискоренням росту
тріщини при її наближенні до отвору (за рахунок коефіцієнта інтенсивності напружень) і збільшенням розміру пошкодження (за рахунок
приєднання до пошкодження самого отвору). При цьому на першому
етапі відбувається поступове зникнення надгострого коцентратора у
вершині тріщини при досягненні отвору (точка А). Натомість сам отвір є
концентратором напружень, від якого (точка Б) може зародитися і поширюватися нова тріщина. Відзначимо, що ця стадія значно протяжніша в
часі. Таким чином, повної зупинки тріщини не повинно відбуватися.
Зовсім інакше протікає взаємодія «тріщина – отвір», якщо отвір просвердлено на кінчику тріщини після її виявлення. Ефективність такого
прийому визначається різного роду факторами. Окрім ліквідації надконцентратора напружень, видаляється ділянка пластично-деформованого металу на кінцях тріщини, де зосереджуються різноманітні
дефекти (зародки і мікротріщини тощо).
Під час просвердлювання або за іншого способу холодного оброблення краї отвору розширяються за рахунок пластичної деформації матеріалу. Після того, як розширення відбудеться, пружний матеріал навколо
отвору прагне стиснути цей отвір до його початкових розмірів. Отже, у
розширеному шарі виникають внутрішні напруження. Ці внутрішні стискувальні напруження приводять до локального зменшення розтягувальних напружень, зумовлених зовнішніми навантаженнями. Цей принцип
широко використовувався для затримки утворення втомної тріщини.
Холодне оброблення усіх отворів у конструкції може привести до підсилення здатності отворів затримувати тріщини.

ЛОКАЛЬНЕ НАГРІВАННЯ КІНЦЯ ТРІЩИНИ
Можливість гальмування тріщини нагріванням, взагалі кажучи, доведена у процесі використання методу Робертсона [1, 5]. Цей метод, як відомо, полягає в такому. Сталеву плиту, зазвичай достатньо протяжну за
розмірами, навантажують, попередньо створивши градієнт температур.
На одному кінці плити температура кімнатна, а на іншому – досягає температури рідкого азоту. Тріщину ініціюють із низькотемпературного
боку. Для цього в плиту забивають клин. Виникла під час цього тріщина
поширюється в бік підвищення температури і десь зупиняється. Критичну температуру, яка відповідає ділянці гальмування і зупинки тріщини, приймають за деякий критерій, який визначає властивості металу. На
підставі цього було висунуто ідею про управління швидкою тріщиною
шляхом створення на її шляху ділянок із різко вираженим температурним градієнтом.
Використання температурних полів під час гальмування росту тріщини
виправдане легкістю отримання і багатостороннім характером впливу
на процес руйнування. Насамперед це вплив підвищення в'язкості руйнування металу з підвищенням температури, яке само по собі здатне
погасити ріст тріщини. Вплив теплового потоку через тріщину та її околиці може вплинути і на величину зони пластичних деформацій навколо вершини тріщини. Крім цього, технічна простота отримання в протяжному тілі довільного за величиною і розподілом температурного і
термопружного поля дає широкі можливості зміни напряму росту тріщини.
Наявність нагрітої зони в кінці тріщини приводить до зменшення локального КІН. За певних відносних розмірів нагрітої зони, коли верши-

Рис. 1
До аналізу взаємодії тріщини з отвором
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на тріщини наближається до центру нагрітої зони, подальший ріст наскрізної тріщини припиняється. Цей результат має надзвичайно важливе
практичне значення, оскільки дає змогу активно боротися з наскрізними тріщинами експлуатаційного чи технологічного походження, досягаючи повного гальмування таких тріщин шляхом дії малими нагрітими
зонами.

ГАЛЬМУВАННЯ ТРІЩИНИ В ПОЛІ
СТИСКУВАЛЬНИХ НАПРУЖЕНЬ
Цей метод гальмування тріщин базується на створенні досить протяжних ділянок із стискувальними напруженнями [5]. Хоча загалом поле
залишкових зварювальних напружень сприяє ініціюванню і поширенню тріщини, проте за певних умов залишкові стискувальні напруження
можуть не лише слугувати ефективним бар'єром на шляху поширюваної
тріщини, але і запобігати її зародженню.
На рис. 2 показано схему створення поля стискувальних напружень від
поздовжніх залишкових напружень у наплавлених валиках.
Попередньо шляхом розрахунку визначають ділянки розташування
стискувальних залишкових напружень для зварних валиків.
Іноді такий же результат можна отримати попереднім вирізом клиновидних ділянок із наступним їх зварюванням.

КОМПОЗИТНЕ ЗАПЛАВЛЕННЯ ВИБІРКИ
ТРІЩИНИ
Як показує механіка руйнування, одним із способів гальмування і, можливо, зупинки тріщини є створення на шляху поширення тріщини межі
розділу, на поверхні якої міжатомні зв'язки послаблені. Важливо, щоб
під час збільшення швидкості розповсюдження тріщини збільшувався
опір матеріалу крихкому руйнуванню. Теоретичними дослідженнями [6]
було показано, що на деякій віддалі перед вершиною тріщини спостерігається пік розтягувальних напружень у напрямі, паралельному лінії
тріщини.
Цей пік у декілька разів менший (в ізотропному тілі приблизно в 5 разів), але цих напружень може бути цілком достатньо для того, щоб викликати поперечний розрив на межі розділу, який «спіймає» основну
тріщину і, затупивши її, загальмує (рис. 3). У механіці руйнування такий
спосіб гальмування тріщин в елементах конструкцій називають механізмом Гордона – Кука.
Розвиток тріщини відбувається у такій послідовності.
1.

Пік напружень перед вершиною тріщини ще не підійшов до межі
розділу (рис. 3, а).

2.

Під час росту тріщини пікові напруження відривають матеріал на
частині поверхні розділу (рис. 3, б).

3.

На поверхні розділу утворюється поперечна тріщина (рис. 3, в).

4.

Під час подальшого росту основна тріщина з'єднується з поперечною і утворюється затуплена Т-подібна тріщина (рис. 3, г).

Експерименти з руйнування матеріалів і композицій багатошарової
структури показали можливість суттєвого сповільнення чи навіть зупинки тріщини, яка поширюється перпендикулярно шарам.
Розглянемо приклад ремонтного заплавлення вибірки кільцевої втомної тріщини загальною довжиною понад 6000 мм на торцевій кришці
кульового барабанного млина для подрібнення вугілля. Зрозуміло, що
такий дефект однозначно вимагає вилучення кришки з експлуатації. І
все ж, виходячи з виробничої необхідності забезпечити короткочасну
(до одного місяця) експлуатацію млина, за участю одного з авторів статті
було розроблено ремонтну технологію. При цьому спиралися на підходи механіки руйнування стосовно гальмування тріщин в елементах конструкцій за механізмом Гордона – Кука.
Технологічний процес закладав вибірку тріщини і наступне багатошарове композитне заплавлення (аустеніт + перліт) за технологією зварювання різнорідних сталей. Закладалося, що гальмування тріщини в багатошарових композиціях може відбуватися на границі шарів, що залежить від градієнту складу і властивостей на границі сплавлення окремих
шарів. У багатошаровому металі, де міцність зв'язку між шарами менша,
ніж міцність матеріалу шарів, в'язкість руйнування визначається гальмуванням тріщини внаслідок утворення розшарувань і галуження тріщини
вздовж поверхні розділу шарів. При цьому припускалося, що створення відносно «слабких» поверхонь розділу, перпендикулярних до очікуваного напряму росту втомної тріщини, зумовить не тільки відхилення
чи гілкуватість тріщини в сторони від магістрального напряму під впливом напружень попереду вершини тріщини, але і її притуплення.
Зупинці тріщини, перпендикулярної до границі шарів, сприяє її затуплення внаслідок релаксації напружень під час пластичного деформування у шарі підвищеної в'язкості. Нове зароджування після гальмування тріщини із затупленою вершиною вимагає значно більших зусиль для
подальшого її поширення.
На рис. 4 показано схему заплавлення вибірки. На першому етапі для
запобігання утворенню у пришовній зоні холодних тріщин на поверхню вибірки наплавляли облицювальний шар аустенітними електродами ЭА-395/9 (11Х15Н25М6АГ2) з підвищеним запасом аустенітності
(рис. 3, а). Подальше заповнення вибірки виконували поперечними
валиками почергово аустенітними електродами ЭА-395/9 і УОНИ
13/55 (Э50А).
Оскільки вихідна тріщина мала втомний характер, на ремонтний шов
додатково встановлювали з допомогою болтів ремонтні латки для
підвищення місцевої міцності. Через три місяці кришку млина було
замінено. Для оцінки ефективності реалізованої ремонтної технології
було проведено додатковий огляд демонтованої кришки. В області
ремонтного заплавлення було виявлено на окремих ділянках нові

Рис. 3
Механізм гальмування тріщини на межі
розділу фаз
1 – основна тріщина; 2 – поверхня розділу; 3 – вторинна тріщина
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Рис. 2
Епюра залишкових напружень у зварному
з'єднанні пластин (а) і формування поля
стискувальних напружень у пластині
під час наплавлення валиків (б)
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зменшиться під час незмінної зовнішньої амплітуди навантаження
виробу.

Рис. 4
Схема композитного заплавлення
ремонтної вибірки
а): 1 – облицювальний шар;
2 – аустенітний шар; 3 – перлітний шар і фрагмент кінцевої ділянки
ремонтного шва
(б): 1 – заплавлена вибірка; 2 – ремонтна латка;
3 – галуження тріщини; 4 – вторинна тріщина

а

б

Діаграми залежності деформації матеріалу для випадку випробувань без
подачі у тріщину речовини і з подачею речовини в тріщину, побудовані
за результатами експериментальних випробувань на балкових зразках із
сталі 40Х з односторонньою бічною втомною тріщиною, наведено на
рис. 6.
Без подачі порошка спостерігається прямо пропорціональна залежність Δ від Р (рис. 6, а). Величина деформації матеріалу під час досягнення навантаження Р становитиме Δ₁. Натомість для випадку заповненої
тріщини діаграма Р–Δ складається з двох ламаних ділянок (рис. 6, б).
Величина деформації матеріалу при досягненні навантаження Р дорівнюватиме Δ₂. Порівнюючи обидві діаграми, видно, що Δ₁>Δ₂, тобто має
місце зменшення деформації матеріалу за цикл навантаження в результаті подачі речовини у тріщину.
Використання запропонованого способу суттєво підвищує довговічність виробів, які зазнають дії циклічних навантажень і мають тріщиноподібні дефекти, оскільки тріщина в таких умовах навантаження або
взагалі не буде рости, або ростиме з меншою, приблизно в 5 разів, швидкістю. За цього підвищення довговічності досягається без будь-яких
зміцнюючих оброблень. Подача в тріщину речовини не викликає труднощів.

тріщини у вигляді галуження і вторинну тріщину біля країв ремонтної
латки (рис. 4, б). Галуженням тріщини можна пояснити сповільнення
росту тріщини, а вторинну тріщину біля односторонньої ремонтної
латки – появою додаткового згинального моменту.
З позицій механіки руйнування основними факторами, які впливають на
коефіцієнт інтенсивності напружень у вершині тріщини з накладеною
ремонтною латкою, є форма латки та її жорсткість. Тільки латка, яка повністю покриває тріщину, може суттєво знизити коефіцієнт інтенсивності напружень у її вершині. Причому в такому з'єднанні кращі
результати отримуються для більш жорстких латок. Латки необхідно
встановлювати симетрично з обох боків листа, інакше можуть з'явитися
додаткові згинальні напруження, які знизять і навіть цілковито можуть
ліквідувати підкріплювальний ефект латки. У нашому випадку саме
одностороннє розташування латок зумовило появу вторинної тріщини.

Рис. 5
Профіль тріщини після прикладення
розтягувального навантаження
без засипки (а)
і після засипки дрібнодисперсним
твердим порошком (б)
а

Принагідно відзначимо, що у 80-роках минулого століття спосіб ремонту ділянок магістральних газопроводів шляхом приварювання у
місцях дефектів латок [7] не знайшов поширення, в тому числі і з цих
причин.

б

δ

δ

ГАЛЬМУВАННЯ ВТОМНОЇ ТРІЩИНИ
Для сталей, які мають високу схильність до крихкого руйнування, насамперед важливо підвищити їх циклічну тріщиностійкість.
За винаходом [8], цього можна досягти, заповнюючи тріщину сипкою
дрібнодисперсною речовиною. Попадаючи у тріщину, речовина чинить тиск на береги тріщини і перешкоджає змиканню берегів на протязі півциклу розвантаження. Таким чином зменшується амплітуда
навантаженого матеріалу у вершині тріщини, що приводить до підвищення циклічної тріщиностійкості виробу. На рис. 5 схематично наведено профіль тріщини після прикладання до виробу розтягувального
навантаження без заповнення (а) і з засипкою дисперсним пружним
матеріалом (б).
На рис. 5, а суцільними лініями показано профіль тріщини після прикладання розтягувального навантаження, а на рис. 5, б – після його зняття
(пунктирні лінії). Після зняття навантаження границі тріщини змикаються, а циклічна деформація матеріалу у вершині тріщини дорівнює δ₁.

Рис. 6
Діаграма залежності
деформації матеріалу
від навантаження без подачі
порошка (а)
і з засипкою тріщини (б)

а

б

Для випадку попадання у тріщину сипкого дрібнодисперсного твердого матеріалу береги тріщини не змикаються, а циклична деформація
матеріалу становитиме δ₂.
Після заповнення тріщини дрібнодисперсним сипким твердим порошком, наприклад тальком (3MgO∙4SiO₂∙H₂O), у півциклі зниження
навантаження на виріб границі тріщини будуть прагнути зімкнутися, але
цьому буде протидіяти речовина у тріщині, створюючи зусилля на границі тріщини, а отже, напруження в матеріалі границь тріщини, що в кінцевому результаті запобігає змиканню границь тріщини. Внаслідок
цього деформація матеріалу у вершині тріщини δ за цикл навантаження
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ПЕРСПЕКТИВНІ СПОСОБИ ГАЛЬМУВАННЯ
ТРІЩИНИ
Зупинки тріщини можна досягти термічним ударом у кінці тріщини. Тут
керуються такими міркуваннями. Під час нагрівання кінчика тріщини
метал в околі вершини повинен розширитися. Але прилеглі холодні
ділянки протидіють цьому. Іншими словами, вогнище, в якому розриваються міжатомні зв'язки, буде стиснуте тим більше, чим вища температура нагріву і більший температурний градієнт. Термічні напруження,
які виникають під час цього, будуть впливати на руйнування: вони стануть потужно його гальмувати.

Рис. 7
Розподіл радіальних напружень в листі
δ=16 мм iз сплаву АМг6 від дії миттєвого
точкового джерела на поверхні
(І=1050 А; U=16 В; t0=1 c)

σr
,

За результатами теоретичного дослідження напруженого стану пластини від миттєвої дії точкового джерела тепла на її поверхні [2] на рис. 7
показано розподіл напружень по товщині пластини. Показано, що на
різних глибинах перед джерелом формується поле стискувальних напружень.
Можна досягнути і більшого. Припустимо, що ми не зупинилися на
досягнутому, а продовжуємо нагрівати метал, доводячи ділянку в околі
вершини тріщини до температури плавлення. Під час пропалення рідкий метал витече, на кінчику тріщини утвориться отвір. Тріщина, вийшовши в отвір, надійно зупиниться. По-перше, тому, що напруження по
контуру отвору в сотні разів менші, ніж на тріщині. По-друге, поверхня
отвору сильно нагріта, а отже, стиснута прилеглим до нього холодним
металом.

а

,

=
z= ,

3.

Описано перспективні способи гальмування і зупинки тріщин.
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Ринок газу

Зовнішні та внутрішні передумови запуску
ринку газу в Україні

Максим Білявський
канд. тех. наук
НАК «Нафтогаз України»

У

країнські політики у повсякденній своїй діяльності, а також під
час комунікацій із суспільством все частіше говорять про енергетичну галузь. Однак важливі технічні аспекти залишаються
поза увагою, і, як наслідок, відбувається їх ігнорування та формується
недосконалий порядок денний потреб галузі. Це, своєю чергою, призводить до системних помилок під час ухвалення стратегічних рішень,
наприклад у частині реформування ринку газу [1]. Тому проблеми сектору продовжують накопичуватись, і, відповідно, виникає необхідність
посилювати державне регулювання [2], що лише відкладає вирішення
нагальних викликів та створює хибні уявлення в суспільстві про переваги зниження цін на енергоресурси.
Ця стаття присвячена питанню розроблення алгоритму відкриття
повноцінного ринку газу в Україні із врахуванням особливостей експлуатації критичної інфраструктури.
Варто розпочати із базових понять. Так, енергетична безпека – це достатня кількість енергоресурсів належної якості та їх диверсифіковане
постачання через надійну інфраструктуру на конкурентні ринки, до яких
має доступ платоспроможний споживач.
Якщо сфокусуватися на питанні природного газу, то цей енергоресурс
потрапляє на ринок через газотранспортну систему, яка забезпечує фізичне проходження блакитного палива для споживачів України, Європейського Союзу, а також держав балканського регіону.
На внутрішній український ринок [3] природний газ надходить від видобувних компаній або європейських країн [4] через магістральні трубопроводи [5]. Обсяги блакитного палива під час передачі-приймання між
країнами [6] та окремими регіонами нашої держави [7], фіксуються вимірювальними станціями. Протягом року споживання природного газу
нерівномірне, тому для своєчасного задоволення потреб споживачів
використовують резервний ресурс із сховищ [8]. Подача необхідної
кількості газу безпосередньо споживачу, здійснюється через газорозподільні станції [9] та мережі низького тиску [10].
Оперуючи основними поняттями про функціонування газотранспортної мережі, перейдемо до покрокового формування алгоритму відкриття повноцінного ринку газу в Україні.
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Ця стратегічна ціль досягається шляхом виконання завдань зовнішнього
та внутрішнього рівня.
Зовнішній аспект полягає у забезпеченні вільного перетоку газу між
Україною та ЄС, за рахунок перенесення точок приймання-передачі
природного газу на східний кордон.
Внутрішній аспект включає: успішну імплементацію законодавства ЄС;
єдину ринкову ціну [11]; вільний та прозорий доступ до інфраструктури [12]; розвиток вітчизняного газовидобутку; безперебійне та безпечне постачання ресурсу; повноцінний захист прав споживачів; ефективне газоспоживання; сприятливий інвестиційний клімат; інституційну
незалежність регуляторних органів.

1. ЗОВНІШНІЙ АСПЕКТ
Проаналізуємо еволюцію системи комерційного обліку та контролю за
якістю природного газу на міждержавних точках з'єднання національної газотранспортної мережі.
Після встановлення державного кордону між Україною та РФ завершився перерозподіл технологічних об'єктів газотранспортної системи
колишнього Радянського Союзу [13]. Як наслідок, ВАТ «Газпром» запропонував АТ «Укргазпром» забезпечити прикордонний облік блакитного палива (входить до національної газотранспортної мережі) на базі
пунктів виміру витрати газу російських компресорних станцій [14].
Вихідний потік до європейських країн у 1992 р. здійснювався лише на
прикордонних газовимірювальних станціях «Берегово» [15] і «Дроздовичі» [16]. При цьому природний газ в газотранспортні системи передавався до Словаччини та Румунії безпосередньо на території цих держав – ГВС«Велке Капушани» і ГВС «Ісакча» відповідно. Аналогічна ситуація була із транспортуванням газу для молдовських споживачів. Відтак на той час виникло практичне завдання – підвищити точність балансування української газотранспортної системи і, відповідно, зменшити
врати. Ціль була досягнута за рахунок будівництва газовимірювальних
станцій на російському кордоні [17]; забезпечення комерційного обліку
транспортованого газу по всіх напрямках на західному кордоні Украї-
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ни [18]; підвищення точності вимірювального обладнання національного газотранспортного оператора [19].
Таким чином, лише в 2000 р. відбулось юридичне оформлення прав
ДК«Укртрансгаз» [20] здійснювати комерційний вимір кількості та
якості газу на західному кордоні [21] у всіх напрямках подачі «блакитного палива». Втім, переконати Російську Федерацію погодитись здійснювати комерційний облік газу на східному кордоні України не вдалось
навіть за сприяння Туркменістану [22] [23]. На той час Москва обґрунтовувала свою позицію тим, що ваги мають знаходитись зі сторони
продавця. Це дало можливість РФ у 2006 р. [24] необґрунтовано звинуватити Україну нібито в несанкціонованому відборі газу, що фактично
зупинило подальшу диверсифікацію постачань блакитного палива.
Друга хвиля необґрунтованих звинувачень зі сторони Москви на
адресу Києва припала на початок 2009 р. [25] через відсутність транзитного контракту та договору на постачання газу для українського
ринку. Під час зупинки подачі російського газу об'єднаному диспетчерському управлінню ДК«Укртрансгаз» вдалось оперативно перевести магістральні газопроводи в реверсний режим без втрати стабільного постачання для вітчизняних та європейських споживачів. Здобутий
досвід дозволив у 2012-2014 рр. відкрити газотранспортні коридори для
постачання газу із країн ЄС в Україну [26]. Окрім цього, в період 2009–
2014 рр. ДК«Укртрансгаз» здійснив перехід на розрахунок кількості
газу згідно із вимогами міжнародного стандарту ISO 5167, а також завершив гармонізацію міждержавних стандартів в частині визначення фізико-хімічних показників блакитного палива. Пізніше, у 2015 р. , була розпочата щоденна публікація оперативних даних на вебсайті українського
газотранспортного оператора та ENTSO-G, що ліквідувало будь-які
можливості для маніпуляцій із тезою про «несанкціоновано відібраний
газ».
Взаємодія ВАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз України» щодо комерційного обліку газу і контролю за його якістю, як у газовому контракті від
2009 р. , так і в договорі від 2019 р. , здійснюється згідно із технічною угодою [27]. Цей документ визначає режими й обсяги постачань і тран-зиту
газу, а також газовимірювальні станції, на яких здійснюється комерційний облік блакитного палива. У нині діючому договорі, на відміну від
попереднього, були внесені зміни в частині здійснення комерційного
обліку газу по ужгородському коридору транспортування блакитного
палива, замість західного кордону України – східний кордон Словаччини. Фактично це знівелювало досягнення попередніх 20 років у частині розбудови української системи вимірювання газу, а також призвело до зростання обсягу втрат блакитного палива при здійсненні товаротранспортної роботи. За розрахунками Центру Разумкова [28], під
час періоду дії транзитного контракту (2019-2024 рр.) через здійснення
комерційного обліку на ГВС «Велке Капушани» замість ГВС «Ужгород»
небаланси становитимуть близько 500 млн куб. м природного газу, що
еквівалентно 3,5 млрд грн.
Відносини ТОВ «ОГТСУ» та операторів газотранспортних систем суміжних європейських країн щодо організації здавання-приймання газу
до України (імпортні поставки) також регламентуються відповідними
Технічними угодами. Згідно із ними, комерційний облік газу, який постачається із країн ЄС до України, здійснюється на стороні Польщі, Угорщини та Словаччини відповідно. Отже, газовимірювальні станції на
західному кордоні України поступово втрачають свою значцщість [29] і
їх потенціал, переважно [30] використовується для проведення дублюючих замірів.

цього питання варто розпочати вже у І кварталі 2021 р. , аби реалізувати
перші торгові операції на східному кордоні України після завершення
діючого контракту із ВАТ «Газпром», який чинний до 2024 р. включно.

2. ВНУТРІШНІЙ АСПЕКТ
Готовність основних складників внутрішнього рівня доцільно оцінити
шляхом аналізу виконання секторальних цілей, що були визначені
Енергетичною Стратегією України до 2035р. [33] (ЕСУ-2035).

2.1. Ресурси
За останні п'ять років, відбувся помітний прогрес у напрямі надрокористування, зокрема: було прийнято Закон України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» [34]; адаптовано Національну
Класифікацію запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду
надр України [35]; впроваджено електронні аукціони [36]; затверджено
новий порядок розпорядження геологічною інформацією [37], який
значно лібералізував правовідносини у цій сфері шляхом забезпечення
відкритості та доступності даних.
Все це разом із чиселенними змінами до вторинного законодавства,
дозволило скасувати плату за продовження строку дії спеціального
дозволу на користування нафтогазоносними надрами, виключити наявність податкових боргів із переліку підстав для відмови у продовженні
строку дії дозволу та внесення змін до нього, спростити порядок погодження місцевими органами влади ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, запровадити можливість проведення електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами. Завдяки спрощенню регуляторного режиму [38]
та податкового навантаження [39] вдалось створити модель підтримки
газовидобувних компаній, яка є однією із найкращих у ЄС. Втім, попри
позитивні зрушення, залишаються неврегульовані питання «сплячих»
ліцензій [40]; укладання угод про розподіл продукції; ефективного
адміністрування підготовки документації про виділення земельних
ділянок (в т.ч. ліцензійних площ); спрощення процедури видачі археологічних дозволів, погодження маршрутів прокладання трубопроводів
на землях сільськогосподарського призначення, водного і лісового
фондів. Загалом низький рівень розробки нафтогазоносних ділянок
закладає прогнозований тренд падіння обсягів видобутку природного
газу [41], [42].
Подальший розвиток сфери надрокористування і видобутку природного газу відповідно неможливий без розробки нового Кодексу про
надра [43], переходу до середньо- та довгострокових моделей бюджетування державних підприємств видобувної галузі, удосконалення системи оформлення земельних сервітутів для проведення робіт з розвідки та видобування вуглеводнів із чітким компенсаторним механізмом для землекористувачів чи землевласників [44], розвитку діджиталізації [45] та широкого впровадження інноваційних рішень [46], збільшення фінансової та управлінської автономії АТ«Укргазвидобування» в
рамках НАК«Нафтогаз України». Таким чином, назріла необхідність
комплексного перегляду концепції стимулювання видобутку «блакитного палива» [47].

2.2. Інфраструктура та ринок
Починаючи із 2015 р. , найменший прогрес продемонструвала сфера
розподілу газу. Наприклад, Енергетична стратегія України до 2035 р.
ставила за мету вирішити проблему власності ГРМ, провести незалежну оцінку вартості активів та стимулювати інвесторів за рахунок впровадження RAB-тарифоутворення. Проте жодне з цих завдань не було
виконане. Так само, як і не було забезпечено 100 % облік для всіх
абонентів природного газу [48]. Єдиним досягненням можна вважати
юридичне розділення облгазів на два підприємства та впровадження
окремих рахунків за розподіл [49] та постачання газу.

За таких умов питання відновлення контролю України за комерційним
обліком природного газу, який транспортується як в ЄС, так і до нашої
держави, є стратегічно важливим завданням, яке об'єднує національний інтерес в геополітичній та економічній площині. Варто зважати, що
перенесення точок приймання-передачі природного газу на східний
кордон України може бути реалізовано лише за умови згоди зі сторони
європейських замовників транспортуючих потужностей. Формат реалізації може бути різним, наприклад, не обов'язково фізично будувати
газовимірювальні станції [31], достатньо відкрити віртуальну торгову
точку [32], через яку буде забезпечуватись розподіл потоків серед
замовників, зокрема із країн ЄС.

Найбільший прогрес був зафіксований у сфері транспортування та зберігання блакитного палива. Одним із основних надбань стала синхронізація законодавства, відповідно до Директиви 2009/73/ЄС.

Підсумовуючи викладене вище, перенесення точок прийманняпередачі природного газу на східний кордон має стати стратегічною
ціллю для Уряду України в рамках повноцінного відкриття ринку газу,
зокрема забезпечення справедливої ціни блакитного палива для усіх
категорій споживачів, збереження завантаженості газотранспортної
інфраструктури, залучення інвестицій у видобуток тощо. Опрацювання

Таким чином, було змінено структуру ринку; тимчасово введено поняття покладання спеціальних обов'язків[50]; відбулось відокремлення
оператора ГТС та його асоційоване членство у ENTSO-G; запроваджено процедуру добового балансування і систему аукціонів на міждержавних з'єднаннях; введено систему надання послуг транспортування
по точках входу/виходу.
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Такі зміни дозволили відкрити доступ до інфраструктури для вітчизняних та європейських компаній; забезпечити диверсифікацію постачання «блакитного палива» [51]; реалізувати віртуальний реверс [52] і
систему «митний склад» [53]; укласти середньостроковий транзитний
контракт до 2024 р. [54].
Законодавчою базою для таких трансформацій стало прийняття Закону України «Про ринок природного газу» [55], а також вторинного законодавства: кодекси ГТС[56], ГРМ [57], ПСГ [58]; правила постачання
природного газу [59]; типові договори [60]; порядок здійснення процедури сертифікації [61] та ліцензійні умови [62]; методики визначення та
розрахунку тарифів на послуги транспортування [63], розподілу [64] і
зберігання [65]; методологія встановлення плати за приєднання до ГТС
і ГРМ [66]; форми звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на
ринку природного газу [67] тощо.
Проте, залишаються невирішеними питання: своєчасного моніторингу
ринку; інституційної незалежності ТОВ «ОГТСУ»[68]; достовірної
оцінки перспектив і необхідних потужностей інфраструктури після
2025 р. [69]; повноцінного впровадження мережевих кодексів, зокрема
для врегулювання проблемних питань, пов'язаних із небалансами та
швидким накопиченням заборгованості.
Для забезпечення повної готовності внутрішнього рівня до запуску
повноцінного ринку газу необхідно забезпечити наступне. Перш за все
особливу увагу варто приділити питанням відкриття доступу до всього
ресурсу АТ «Укргазвидобування» [70], оптимізації діяльності операторів ГТС [71] та ГРМ [72], повного переходу на енергетичну систему
вимірювання обсягів газу [73], приведення послуг газопостачання у відповідність до міжнародних стандартів, а також зменшення бюрократичних процедур для споживачів [74]; удосконалення системи корпоративного управління підприємствами нафтогазової сфери, яке до
цього часу обмежилось лише вимогою Уряду [75] щодо цілей НАК
«Нафтогаз України» в частині провадження ринкової діяльності та виконання спеціальних функцій [76].
Підсумовуючи сказане, нині найбільшою перепоною для повноцінного
відкриття ринку природного газу є недосконалість регуляторного
середовища, яке варто переглянути, використовуючи, зокрема, досвід
США [77].

3. УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ХАБ
У 25 державах Європи ринкова конкуренція забезпечена шляхом функціонування газових хабів [78]. Найбільш ліквідною торговою зоною є
TTF [79] у Нідерландах. Помітний прогрес в частині хеджування [80]
демонструють хаби Франції, Бельгії, Німеччини, Австрії, Чехії, Іспанії,
Італії. Швидкі темпи розвитку спотової торгівлі притаманні таким державам, як Польща, Угорщина, Данія та Швеція. На стадії становлення
перебувають хаби у прибалтійських країнах, Словаччині, Румунії, Словенії, Хорватії та Греції.
Україна має вигідне географічне розташування, володіє достатніми
ресурсами природного газу, експлуатує газотранспортну систему із
достатніми технічними потужностями [81], яка водночас є найбільш розгалуженою мережею в Європі [82]. Все це, за умови виконання завдань
зовнішнього та внутрішнього рівня (див. розділи 1 та 2), створює передумови для організації хабу на базі [83] національної газотранспортної
інфраструктури.

3.1. Формат українського газового хабу
Газовим хабом прийнято називати торгову точку, де покупці та продавці обмінюються правом власності на товар. Такі операції відбуваються
шляхом заключення фінансових (ф'ючерси) та/або комерційних угод
(фізична поставка) в межах однієї торгової зони [84] на біржі [85].
Орієнтирами процесу організації газового хабу в Україні мають стати:
дерегулювання ціни газу; перенесення точок приймання-передачі із
західного на східний кордон; стандартизація правил торгівлі [86]; забезпечення прозорості ціноутворення та об'єму ринку; встановлення
цінових індексів [87]; хеджування та організація ф'ючерсних торгів; довгострокові прогнози [88].
Особливістю національної торгової зони може стати застосування
блокчейн-технологій для здійснення торгових операцій [89].
Таким чином, український національний газовий хаб має перспективи
стати багатофункціональним, тобто не лише фізичним [90], але й водночас транзитним [91] та бенчмаркерним [92]. Після організації хабу, згідно
із європейською практикою, доречно застосувати імпортний паритет

для зменшення валютних і цінових ризиків, що дозволить збільшити
ліквідність національного торгового простору. Відтак організація газового хабу в Україні матиме економічні та політичні переваги.

3.2. Економічні переваги
Функціонування українського газового хабу відкриває нові можливості
для зміцнення національної економіки за рахунок: формування справедливої ціни газу для усіх категорій споживачів; збереження обсягів
товаротранспортної роботи; залучення інвестицій у газовидобуток;
відкриття нових замовлень для підприємств суміжних галузей; підвищення ділової активності заголом.

3.3. Політичні переваги
Розгортання хабу в Україні дозволить: завершити євроінтеграційні
зобов'язання [93] через інтеграцію вітчизняної інфраструктури в газовий ринок ЄС; відкрити додаткові формати економічної співпраці із
Туреч-чиною [94] та Азербайджаном [95], а також створити альтернативу російському торговому простору в чорноморському регіоні.
Останній аспект надасть Україні додатковий інструмент впливу на
політику Російської Федерації, зокрема в питаннях деокупації Автономної республіки Крим та окремих регіонів Донецької та Луганської
областей.
Отже, логічним завершенням повноцінного відкриття ринку природного газу має стати організація газового хабу, який відкриє можливості
для України як у економічній так і в політичній площині.

4. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ БАЛАНСУ ГАЗУ
Сценарне моделювання основних показників балансу газу виконане із
врахуванням вітчизняного [96] та європейського [97] законодавства і
передбачає, що від 2025 р. розпочне функціонувати український газовий хаб.
Під час проведення розрахунків були враховані аспекти, пов'язані із
режимами експлуатації маршрутів постачання природного газу на
європейський ринок [98]; перспективні інфраструктурні проєкти [99],
які суттєво впливатимуть на пропускну здатність європейської мережі;
план розвитку української ГТС [100] та вітчизняних ПСГ [101], а також
поточний рівень їх завантаженості; технічний знос газоперекачувальних агрегатів [102] та напрацювання компресорних станцій [103];
плани розвитку вітчизняних газорозподільних підприємств [104].

4.1. Сценарії споживання та видобутку газу
в Україні
Згідно із положеннями ЕСУ-2035, був проведений розрахунок обсягів
загального первинного постачання енергії в частині природного газу,
зокрема у 2030 р. він становить 28 млн т.н.е. або близько 31–32 млрд куб. м.
Помірне зростання обсягів споживання блакитного палива пов'язано із
запровадженням енергоефективних заходів та зниженням енерговитрат.
Таким чином, починаючи із 2026 р. річна потреба у природному газі
усіма категоріями споживачів варіюватиметься в діапазоні 26,1–
31,4 млрд куб. м. (рис. 1).
Проведене сценарне моделювання демонструє, що видобуток
блакитного палива в Україні зростатиме доволі стримано і за оптимальним сценарієм, у 2030 р. він становитиме до 23,5 млрд куб. м. Незначне нарощування обсягів видобутку буде досягнуто за рахунок приватних газовидобувних компаній та збільшення інвестицій у галузь
шляхом пожвавлення ділової активності на ринку через розвиток
українського газового хабу.

4.2. Сценарії функціонування інфраструктури
4.2.1. Газотранспортна система
Товаротранспортна робота розраховувалась із очікувань видобутку,
споживання, обсягів поставок для європейських споживачів, а також
імпорту в Україну. Результати моделювання показують, що 2025 р.
загальні обсяги прокачування блакитного палива становитимуть від 80
до 85 млрд куб. м на рік.
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Рис. 1

Оптимістичний та базовий сценарії видобутку та споживання газу в Україні, млрд куб. м
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Оптимістичний та базовий сценарії завантаження ГТС та ПСГ України, млрд куб. м
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За умови своєчасного виконання зовнішніх та внутрішніх передумов
(розділи 1-2) до 2024 р. включно, починаючи із 2025 р. відбудеться
поступове зростання завантаженості газотранспортної системи. Оптимістичний сценарій передбачає 100 та 120 млрд куб. м відповідно у 2025
та 2030 рр. (рис. 2).
Варто зауважити, що збільшення завантаженості газотранспортної
системи дозволить уникнути в середньостроковій перспективі суттєвого зростання тарифів на транспортування блакитного палива магістральними газопроводами.
У випадку зменшення завантаженості газотранспортної системи доведеться проводити демонтаж незадіяних потужностей, що суттєво
вплине на видатки державного бюджету і, відповідно, позначиться на
макроеномічній ситуації в Україні.
4.2.2. Підземні сховища газу
Протягом 2010–2020 рр. рівень завантаженості європейських газосховищ перебував у діапазоні 70-95% від технічної потужності.
Враховуючи це, а також перспективні плани розвитку сховищ газу
країн ЄС [105], були сформовані наступні орієнтири в частині завантаженості ПСГ України.
Поява попиту зі сторони країн Східної Європи на послуги зберігання
газу матиме місце, насамперед, за умови приведення формату цих
послуг до європейської моделі. Другою умовою збільшення інтересу
іноземних компаній до українських газосховищ є лібералізований
ринок газу та прямий доступ до споживача. Це може бути забезпечено
внаслідок організації газового хабу.
Зважаючи на пряму кореляцію обсягів закачування/відбору газу в ПСГ
і транспортування газу, можна з великою вірогідністю прогнозувати
наявність залишків блакитного палива у сховищах на кінець опалювального сезону. Отже, відповідно до результатів математичного моделювання, до моменту відкриття українського хабу (2025 р.) на завершення опалювального сезону в сховищах залишатиметься 12,5–
15,5 млрд куб. м природного газу [106].

Рис. 3

Відповідно до оптимістичного сценарію очікується (відповідає індикативам ЕСУ-2035), що із відкриттям хабу європейські компанії зберігатимуть до 20% технічних потужностей газосховищ України.

4.3. Ситуація із цінами на газ
Відкриття газового хабу в Україні збільшить завантаженість інфраструктури, трансформує модель ціноутворення [107], пожвавить ділову активність на ринку (конкуренція), і, як наслідок, відбудеться поступове встановлення вартості блакитного палива, близької до значень
європейських хабів.
Результати математичного моделювання, згідно із яким хаб розпочинає функціонувати із 2025 р. , вказують на те, що вже у 2030 р. ціна
природного газу в Україні буде відповідати формулі «котирування
європейського хабу мінус транспортування». Тобто на досягнення
ліквідності вітчизняного торгового простору в середньому потрібно
5 років.
Також був розрахований сценарій, за яким у 2020 р. відбулось повноцінне відкриття ринку газу України, тобто виконані умови вказані у
попередніх розділах. У такому разі ціна газу для вітчизняних споживачів у I кварталі 2021 р. становила би $185,6, або 5196 грн за тисячу
кубометрів [108], що значно менше за поточні пропозиції [109].
Отже, зволікання із повноцінним запуском ринку призводить до зростання цін на товари першої необхідності, зменшення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, а також до переплати коштів
домогосподарствами і, відповідно, зростання рівня енергетичної бідності [110].

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Рівень енергетичної безпеки нерозривно пов'язаний із лібералізацією ринків, яка є визначальною умовою для диверсифікованого
постачання ресурсів та надійної експлуатації інфраструктури. Передумови запуску повноцінного ринку газу в Україні та рекомендації у

Оптимістичний та базовий сценарії середньозваженої ціни в Україні, $/тис. куб. м
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частині вдосконалення державної політики викладені у розділах 1-3
цієї статті.
2. Одним із основних завдань Уряду України повинна стати розробка
нової моделі взаємодії із європейськими замовниками послуг транспортування і зберігання газу, яка має бути імплементована не пізніше
2025 р.
3. Розрахунковим методом доведені економічні та геополітичні переваги, які матимуть місце внаслідок запровадження повноцінного ринку
природного газу (розділ 4).
4. Відсутність прогресу в частині повноцінного запуску ринку природного газу в середньостроковій перспективі щонайменше призведе до
зростання енергетичної бідності та витрат на демонтаж незадіяних
потужностей критичної інфраструктури, що негативно позначиться на
макроекономічній стабільності держави та суспільних настроях громадян України (розділ 4).
5. У подальших дослідженнях планується удосконалити математичну
модель функціонування ринку газу України із врахуванням товаротранспортних потоків та біржових операцій.
[1] Режим доступу - https://razumkov.org.ua/statti/ﬁksovana-tsina-gazu-odynkrok-vpered-i-dva-nazad
[2] Суперечить положенням Угоди про Асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
[3] Щорічне транспортування газу для українських споживачів становить
30 млрд куб.м і дорівнює обсягу найстарішого озера планети – Байкал.
[4] Угорщина, Словаччина, Польща, та інші.
[5] Під час транспортування ресурсу від родовища або іншого джерела тиск
поступово зменшується, для його підтримки використовують компресорні
станції, які встановлюються, залежно від рельєфу місцевості, із інтервалом
70-120 кілометрів.
[6] Вимірювання обсягу та визначення якості газу здійснюється
на прикордонних пунктах приймання-передачі газу, або так званих
газовимірювальних станціях (ГВС). Такі об'єкти встановлюються
в безпосередній близькості до державного кордону та складаються із кількох
пунктів виміру витрати газу (ПВВГ) та хімічної лабораторії. На підставі
погодинних роздруківок систем вимірювання кількості і фізико-хімічних
показників газу складають добові і місячні акти здавання-приймання газу
і паспорти-сертифікати фізико-хімічних показників газу.
[7] Вимірювання обсягу та визначення якості газу на пунктах виміру витрати
газу (ПВВГ). Дані об'єкти є технологічними спорудами, які споруджуються
на газогоні, до їх складу входять вимірювальні трубопроводи, автоматичні
прилади для вимірювання обсягу та якості газу.
[8] Українські підземні сховища газу мають місткість 31 млрд куб.м, що
співрозмірно з потужністю мереж ПСГ Німеччини та Франції разом взятими.
[9] Газорозподільні станції (ГРС) призначені для зниження тиску (редукування),
очищення, одоризації, комерційного і технічного вимірювання обсягів
блакитного палива, яке передається оператору газорозподільної мережі.
Абсолютна більшість ГРС недовантажені за продуктивністю. 93%
експлуатуються з завантаженістю нижче 50% від проектної продуктивності.
[10] Інша назва – газорозподільні мережі (ГРМ).
[11] Створення цінового індикативу українського газового ринку.
[12] ГТС, ПСГ, ГРМ.
[13] Історія одного відкриття. Режим доступу https://www.istpravda.com.ua/articles/2014/09/25/144855/
[14] Усі компресорні станції на території РФ мали відповідне обладнання,
за виключенням магістральних газопроводів, що проходили через територію
Білорусі.
[15] Передача газу до газотранспортної мережі Угорщини.
[16] Передача газу до газотранспортної мережі Польщі.
[17] Процес будівництва прикордонних газовимірювальних станцій зі сторони
РФ та Білорусі завершився у 2000 р.
[18] У 1995-1997 рр. силами АТ «Укргазпром» були введені в експлуатацію
ГВС «Ужгород» (замість ГВС «Велке Капушани», Словаччина), ГВС «Орловка»
(замість ГВС «Ісакча», Румунія), ГВС «Олексіївка» (для передачі-прийманні газу
в Молдову.
[19] Починаючи з 1992 р. по 1994 р. , АТ «Укргазпром» вводить в експлуатацію
автоматичні мікропроцесорні комплекси на базі обчислювача витрати газу
SuperFlo-IIE і датчиків перепаду тиску. Клас точності такого обладнання
складав ±0,5%. До цього комерційний облік здійснювався засобами
вимірювання витрати газу із сумарною похибкою до 5%.
[20] Компанія «Укртрансгаз» була створена на базі газотранспортних
підприємств та структурних підрозділів АТ «Укргазпром» відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 1998 р. «Про
розмежування функцій з видобування, транспортування, зберігання і реалізації
природного газу». Засновником компанії є Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України». Компанія є правонаступником майнових і немайнових
прав та обов'язків газотранспортних підприємств та структурних підрозділів
відкритого акціонерного товариства «Укргазпром».
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[21] У присутності представників ВАТ «Газпром експорт».
[22] Угода між Україною і Туркменістаном про постачання природного газу
із Туркменістану в Україну у 2000-2001 рр. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795_702#Text
[23] Угода між Україною і Туркменістаном про постачання природного газу
із Туркменістану в Україну у 2002-2006 рр. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795_038#Text
[24] Напередодні кризи у взаємовідносинах РФ вимагала в України сплачувати
за російський газ ціну в $250 за тисячу кубометрів.
[25] РФ припинила поставки природного газу на 19 днів.
[26] Природний газ із ЄС. Кому потрібні міфи? Режим доступу https://razumkov.energy/meny/news/eu-import-gas.html
[27] «Технического соглашения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз
Украины» об условиях сдачи-приемки природного газа на приграничных
газоизмерительных станциях для транзита его через территорию Украины,
а также передачи природного газа потребителям Украины».
[28] Здійснювались відповідно до СОУ 60.3-30019801-100:2012. Режим
доступу - http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=65493
[29] Газотранспортна система України має один з найнижчих у Європі рівень
втрат «блакитного палива» – близько 0,3%. Це свідчить успішну синхронізацію
міжнародного стандарту ISO 50001:2011 та високий рівень досягнутої точності
комерційного обліку природного газу.
[30] Комерційний облік газу, який подається до Угорщини, Польщі та Румунії,
здійснюється на українських ГВС «Берегово», «Дроздовичі», а також «Теково».
[31] Спорудження нових газовимірювальних станцій з урахуванням вартості
будівельних робіт та матеріалів, а також обладнання, потребує значних
капітальних вкладень на рівні $200 млн. На сьогоднішній день, ТОВ «ОГТСУ»
має можливість контролювати результати вимірювання російських
газовимірювальних станцій лише непрямим методом.
[32] Точка входу/виходу в газотранспортній системі з невизначеним фізичним
розташуванням, на якій здійснюються торгові та інші комерційні операції
на ринку природного газу між оптовими продавцями та оптовими покупцями /
постачальниками природного газу та відносно якої оператор газотранспортної
системи здійснює адміністрування таких точок. Режим доступу https://ips.ligazakon.net/document/re27823?an=1&ed=2017_07_01
[33] Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. №605-р.
Режим доступу - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80
[34] Закон України №2545-VIII. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19#Text
[35] 19 вересня 2018 року Україна внесла зміни в свою національну
Класифікацію запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр
для її узгодження з останньою версією РКООН. Ці поправки роблять
Класифікацію України такою, що повністю відповідає міжнародним стандартам
та співставляється на глобальному рівні.
[36] Уряд України затвердив Порядок проведення аукціонів з продажу
спеціальних дозволів на користування надрами (Постанова КМУ від
23.09.2020 р. №993), а також переглянув Методику визначення початкової
ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування
надрами (Постанова КМУ від 23.09.2020р. №915)
[37] Постанова КМУ від 07.11.2018 р. №939. Окрім цього, випущено
геологічний атлас надрокористувача.
[38] Закон України №2314-VIII, Закон України №2545-VIII. Внесено зміни
до ПКМУ №615 та №594. Забезпечено децентралізацію ренти, що надає
право територіальним громадам отримувати частину (5%) податкових
надходжень.
[39] Закон України №1791-VIII. Запроваджено п'ятирічний мораторій на зміну
режимів оподаткування. Встановлені ставки ренти на свердловини, що були
збудовані з 2018 р. , відповідно на рівні 12% та 6% замість 29% та 14%. Для
режимів УРП ставки ренти зменшені більше ніж у 20 разів, із 29% до 1,25%.
[40] Майже 30% виданих спецдозволів перебувають у статусі «сплячих»
ліцензій. Таким чином, низький рівень розробки нафтогазоносних ділянок
закладає тренд зниження обсягів видобутку вуглеводнів.
[41] За підсумком 12 місяців 2020 р. видобуток природного газу в Україні склав
20,2 млрд куб. м, що на 0,5 млрд куб. м менше за показники попереднього року.
Водночас державна компанія «Укргазвидобування» вже третій рік продовжує
зменшувати видобуток газу: із 15,5 (2018) до 14,2 (2020) млрд куб. м.
[42] У 2019 р. стали відомі подробиці маніпулювання НАК «Нафтогаз України»
із даними так званого товарного газу й технологічного газу. Тобто, протягом
2015-2018 рр. державний монополіст демонстрував зростання видобутку газу
лише на цифрах, тоді як насправді зростали показники виробничотехнологічних витрат.
[43] Прийняття нового Кодексу про надра з чітким закріпленням норм,
зокрема прозорої процедури погодження передачі права з вичерпним
переліком документів, у т.ч. про набувача прав; проходження погоджувальної
процедури до відчуження прав; вичерпного переліку підстав відмови
у погодженні.
[44] Ініціатива полягає у забезпеченні можливості оперативного отримання
дозволу для доступу до земельних ділянок, із відшкодуванням усіх втрат
з боку газовидобувних підприємств землекористувачам чи землевласникам.
[45] Предиктивна аналітика; створення цифрової бази даних параметрів
розробки родовища; цифровізація складського обліку матеріальних
виробничих запасів.
[46] Проведення ремонтів свердловин без їх зупинки; освоєння запасів
вуглеводнів родовищ, частина яких пов'язана з ущільнювальними піщаниками
типу «Tight gas»; підвищення ефективності розробки родовищ
з тріщинуватими карбонатними колекторами; пошук високоефективних
технологій інтенсифікації видобутку продуктивних горизонтів існуючих
родовищ з пониженим пластовим тиском; застосування високоефективних
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технологій інтенсифікації карбонатних колекторів в умовах аномально
високих пластових тисків та температур; Малотоннажне виробництво
зрідженого природного газу.
[47] Варто переглянути стратегію НАК “Нафтогаз України” та оцінити варіант
його трансформації після 2021 р. з наступним виділенням активів з видобутку
та транспортування нафти і газу.
[48] За даними НКРЕКП, станом на 01 січня 2020 р. , вцілому по Україні 89%
абонентів забезпечені комерційним приладом вимірювання обсягів газу.
[49] Про газовий рік та квитанції за доставку газу. Що це і для чого? Режим
доступу - https://razumkov.org.ua/statti/pro-gazovyi-rik-ta-kvytantsii-zadostavku-gazu-shcho-tse-i-dlia-chogo
[50] Фактично було відновлено із 01.02.2021 р. після прийняття рішення Уряду
(ПКМУ від 18.01.2021 р. №25). Режим доступу https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanovkabinetu-ministriv-t180121
[51] Більше 30 імпортерів, зокрема такі відомі компанії, RWE, ENGIE, Shell,
Traﬁgura, Trail Stone
[52] Backhaul (віртуальний реверс) розпочався у головній точці з'єднання
зі Словаччиною («Ужгород»–«Вельке Капушани»), а з угорським оператором
FGSZ було створено єдину віртуальну точку (VIP) «Берег».
[53] Більшість імпортованого газу надходить на зберігання в режимі «митного
складу», при цьому на 162% зріс показник закачки газу іноземними
компаніями.
[54] 31 грудня 2019 р. представники НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Оператор
ГТС України» та «Газпрому» підписали комплекс угод, що дали змогу
продовжити транзит російського газу. Мінімальна гарантована потужність була
встановлена у розмірі 65 млрд куб. м на 2020 р. та 40 млрд куб. м щорічно
в період 2021-2024 рр. За підрахунками «ОГТСУ», гарантований дохід з
транзиту сягатиме 185 млрд грн (з урахуванням ПДВ) протягом наступних п'яти
років, що становить 80% від витрат на експлуатацію системи. Решта 20%
надійде від українських компаній, що користуються послугами оператора ГТС.
[55] Закон України №329-VIII
[56] Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493
[57] Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494
[58] Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2495
[59] Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496
[60] Постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2497-2501
[61] Постанова НКРЕКП від 14.04.2016 № 631
[62] Постанова НКРЕКП від 16.02.2017 № 201
[63] Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 N2517
[64] Постанова НКРЕКП від 25.02.2016 № 236
[65] Постанова НКРЕКП від 19.06.2018 № 480
[66] Постанова НКРЕКП від 24.12.2015 № 3054
[67] Постанова НКРЕКП від 07.07.2016 №1234
[68] Інституційна незалежність оператора ГТС обмежена НАК «Нафтогаз
України» через фінансові зобов'язання в рамках нового транзитного контракту.
Це створює додаткові корупційні ризи в умовах лібералізованого ринку газу,
де має бути забезпечена справедлива конкуренція між постачальниками.
[69] Варто, на виконання рамкових домовленостей із США про створення
газового хабу, ухвалити зміни до Закону “Про трубопровідний транспорт газу”,
в якому дозволити здачу окремих потужностей газових сховищ України
в концесію.
[70] Пропонується дозволити АТ “Укргазвидобування” самостійно
реалізовувати природний газ власного видобутку на вільному ринку,
в перспективі через систему електронних торгів ProZorro.
[71] Передбачається розробка дорожньої карти створення СхідноЄвропейського газового хабу, оптимізація режимів роботи газотранспортної
системи за критерієм максимального використання електроприводних
газоперекачувальних агрегатів, оптимізація тарифів для точок входу/виходу
газотранспортної системи, що дозволить зменшити платіжки всіх категорій
споживачів через мінімізацію навантаження на видобувні компанії та трейдерів
імпортного газу.
[72] Запровадження RAB-регулювання.
[73] Реалізація цієї ініціативи передбачає зменшення рівня корупційних
зловживань на ринку природного газу, збільшення ефективності використання
природного газу, забезпечення прозорості торгових операцій на вітчизняному
ринку природного газу, а також синхронізацію його роботи з європейськими
майданчиками.
[74] Рекомендовано впровадити механізм зміни постачальника на основі
єдиного центру інформації (Data Hub) та запровадити правила функціонування
сучасних інституційних елементів роздрібного ринку газу.
[75] Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. №456-р.
[76] Жодних кадрових рішень на фоні зриву програми з нарощування видобутку
та збитковості Оператора ГТС України прийнято не було.
[77] Режим доступу - https://razumkov.energy/meny/news/rgulatory-lessons-shaleindustry.html
[78] За інформацією ACER Market Monitoring Report 2019. Режим доступу https://acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Pages/CurrentEdition.aspx
[79] Цінові індекси TTF мають суттєвий вплив на інші торгові операції інших
хабів ЄС.
[80] Хеджування – це страхування різних активів від несприятливої зміни
ринкової ситуації. Цей процес полягає в придбанні можливості здійснити
операцію з активом в майбутньому на заздалегідь встановлених умовах.

перекачувальна потужність (5237 МВт) співмірна з вісімдесятьма фрегатами типу
«Петро Сагайдачний» або двома атомними електростанціями.

[109] Режим доступу - https://gas.ua/uk/home/tariffs

[81] Потужності української газотранспортної системи здатні забезпечити
природним газом 1/3 усього населення планети або 2 млрд осіб. Загальна

[110] Енергетична бідність в Україні: виклики і шляхи врегулювання. Режим
доступу - https://razumkov.energy/meny/research/research-energy-uapolicy.html

[82] Протяжність магістральних газогонів складає 35,6 тис. км, що співмірно
із довжиною екватора Землі.
[83] Хаб – це географічно визначена торгова точка або віртуальний простір,
який створений для здійснення операцій по зміні права власності на
природний газ.
[84] Для прикладу, торгова зона хабів NBP та TTF поширюється на товар,
що перебуває в газотранспортних системах Великобританії та Голландії
відповідно.
[85] Спеціалізована торгова платформа.
[86] Головним сегментом ринку має стати формат «двосторонніх договорів»,
який надаватиме можливість виробникам газу укладати контракти напряму
із споживачем.
[87] Збільшення ліквідності торгової зони призведе до природнього визначення
цінових індексів.
[88] Ліквідна форвардна крива формується за рахунок збільшення кількості
торгів ф'ючерсними контрактами.
[89] Режим доступу - https://razumkov.org.ua/statti/transformatsiia-2050-shchopotribno-energetychnii-galuzi-vid-didzhytalizatsii
[90] Тип хабу, який характерний для торгових точок, де відбувається фізична
передача природного газу. Необхідною умовою для організації такого хабу
є достатній обсяг видобутку газу, розгалужена інфраструктура, велика кількість
учасників ринку.
[91] Підтип торгового хабу, де відбувається перепродаж та перевантаження
природного газу із одного типу транспорту в інший. Наприклад із
трубопровідного в автомобільний або LNG-судна.
[92] Підтип торгового хабу, де розвинутий ринок фінансових послуг
і довгострокове кредитування.
[93] Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
[94] Режим доступу - https://razumkov.energy/meny/news/chomu-pri%D1%97zdiverdogan-poglyad-energetika.html
[95] Режим доступу - https://novayaepoxa.com/maksim-belyavskiy-perspektivy-uture/352610/?fbclid=IwAR0DRfSeMoAQ0PNXNl73DjkjE58F6qOqXHKYVzZ6AcxdoeSxTT48y6uwZg
[96] Закон України «Про трубопровідний транспорт»; Закон України
«Про нафту і газ»; Закон України «Про ринок природного газу»; Закон України
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
і соціального розвитку України»; Закон України «Про управління об'єктами
державної власності»; Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;
Закон України «Про природні монополії»; Кодекс газотранспортної системи;
Кодекс газосховищ. Режим доступу – мережа інтернет.
[97] Directive 2009/73/EC of The European Parliament and of The Council of
13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and
repealing Directive 2003/55/EC; EU Gas Regulation (EC) 715/2009; EU Gas
Regulation (EC) 994/2010; ENTSOG Ten-year network development plan 2017;
Central and South Eastern Europe Gas Connectivity (CESEC); Gas Regional
Investment Plans Central Eastern Europe 2017; EU strategy for liqueﬁed natural gas
and gas storage. Режим доступу – мережа інтернет.
[98] Режим роботи - https://transparency.entsog.eu/
[99] ENTSO-G Ten-year network development plan. Режим доступу https://www.entsog.eu/sites/default/ﬁles/202011/entsog_TYNDP_2020_Scenario_Storyline_Report_201103.pdf
[100] Режим доступу - https://tsoua.com/gts-infrastruktura/rozvytok-gts/10-richnyiplan-rozvytku/
[101] План розвитку газосховищ Оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз» на
2020-2029 рр. Режим доступу http://utg.ua/img/menu/company/docs/2020/psg/09/%D0%9F%D0%9B%D0%90%
D0%9D%2020212030%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD
%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
%D1%86%D1%96%D1%8E.pdf
[102] Більше 80% ГПА на КС розроблені більше 25 років тому і мають ККД
не більше 29%. Тому під час планування реконструкції необхідно на передній
план ставити енергоефективність нового обладнання.
[103] Напрацювання складають близько 700 тис. мотогодин/рік.
[104] Плани розвитку газорозподільних систем Операторами ГРМ. Режим
доступу - https://www.nerc.gov.ua/?id=38754
[105] https://www.gie.eu/index.php/gie-publications/studies
[106] із врахуванням буферного газу, - використовується для забезпечення
надійного функціонування газосховищ.
[107] Єдиний індикатив для окремого продукту, який створить для
постачальників форватор комерційних пропозицій (±25% від ринкової ціни).
[108] Розраховано Центром Разумкова, виходячи із гіпотези, що на
повноцінному ринку газу ціна формується за принципом «Європейський хаб
мінус транспортування».
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G

eopolitical tensions frequently relate to energy - resource
abundance builds up geopolitical inﬂuence, whilst resource
scarcity discloses vulnerability. Subsequently, unbalanced, and
unequal access to resources oftentimes is instrumental for international
conﬂicts. Oil and natural gas reserves are heavily concentrated in deﬁnite
parts of the globe. Renewables, however, are located all over the world,
which offers the opportunity to shatter the hegemony of the resourceabundant states and democratize the energy landscape.

Rapid deployment of solar and wind power, together with biofuels, could
entail signiﬁcant decrease in oil and gas demand. Albeit it is under no
circumstances automatic or guaranteed. Straight off, solar energy and
wind power generate electricity, but only 5% of the world's electricity
originates from oil and 22% from natural gas. Besides, gas-ﬁred generation
is one of the most principal instruments for managing the volatility of
solar and wind power, paving the path for renewable energy technologies
to develop side by side.

The race is on. In a low-carbon future, geopolitical dynamics and global
energy governance will rely not only on the dynamics of energy systems
and markets, but also on energy sources to dominate energy consumption.
Gas demand is subjected to pressure from investments uptake in
renewables and energy storage sites in the power sector together with
efﬁciency enhancement, optimization, and rapid technological shifts in
non-power sectors. Thus, renewable hydrogen, turns out to be a game
changer at the end of the day, emerging as a primary natural gas competitor
by 2040 and reaching 10% share in the global energy demand by 2050.

Recognizing that renewables lower oil and natural gas demand, there
might be a substantial geopolitical aftermath. Declining revenues from
fossil fuel energy exports could spur political reform and economic
diversiﬁcation. Albeit, declining oil revenues could also give rise to
political instability, notably in the short-to-medium term. Consumer
states would strengthen their trade balances and improve their margin for
maneuver in international setting. The development of renewable energy
is already a turning point and a card up one's sleeve for Chile, Brazil,
Australia, Morocco, and others from the energy security perspective.

Practically every state has access to renewable energy sources that can
enhance its energy security by reducing energy imports in favor of
domestic production. De facto, existing investment strategies in
renewables deployment demonstrate that states prioritize domestic
energy security even when international collaboration and efﬁcient
resources allocation could reduce total energy costs. Following the
decade of rapid technological and policy shifts in energy sectors,
investments in the energy system will progressively grow toward 2030.
Regardless of a number of dramatic changes in deep-rooted causes, like
the rapid renewables increase and peaking oil demand, the energy
investment portfolio remains surprisingly steady as volume changes are
offset by further declines in renewable energy costs and progressively
pricey oil and gas supply.

What is possible is that a world reliant on renewables would be based
upon multinational super grids, such as the North Sea Offshore Grid,
designed for economies of scale to enhance the interdependence of
participating countries' electric system. Within these super grids,
countries that are deﬁcient in renewable resources import energy, while
resource-rich countries export energy to those countries with high
electricity prices. Despite this, the advent of multinational super grids
might have a geopolitical face for a variety of reasons.
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The fundamental question in this regard is whether the interconnection
and collaboration required to establish and maintain a super grid mean
that participants are less probably being get involved in regional conﬂicts.
Furthermore, importer countries might also try to bind the super grid trade
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agreement to other development issues, such as infrastructure ﬁnance,
thereby leveraging their individual or bloc inﬂuence on exporting states.
In addition, to the extent that a super grid is to be fueled by renewable
resources solely, the next question is what befalls on exporter countries'
non-renewable resources in the ground and its stranded assets.
One of the reasons why renewable energy is expected to diminish
geopolitical tensions is the reciprocity of trade. With interdependence of
transmission lines and the succeeding accumulation of regional super
grids, states are becoming more interrelated, which minimizes the risk of
geopolitical tensions. The electrical connection is particularly beneﬁcial
when the generation proﬁles reinforce each other. By way of illustration,
one country might have a suitable geographic feature of a location for
wind power, while another might have high penetration of solar
photovoltaic generation. Integration of such markets would be most
economically advantageous to both parties. Bearing in mind that such
comprehensive partnership would lead to inevitable interdependence,
the reciprocity of trade would ultimately minimize the risk of geopolitical
power play.
Such impartial dynamics might turn out to be different for green
hydrogen. In case it is produced where resources are the richest and the
price is most reasonable, the distribution ﬂow could become
discriminatory, denoting countries as either importers or exporters.
Correspondingly, the geopolitics of energy can still provide focus on
resource access and security of supply, leading to the emergence of new
dependences on renewable hydrogen exporters. The potential
repercussions of hydrogen supply disruptions bank on what the global
hydrogen market will be. Provided green hydrogen is to be applied on a
large scale, the future market dynamics might mirror today's regional
natural gas markets with the comparable potential for similar geopolitical
tensions. However, regional markets might negatively inﬂuence the
energy security of a state, minimizing opportunities for supply
diversiﬁcation and search for alternatives in case of market disruptions.
This applies particularly in the event that hydrogen is to be transported
mainly through pipelines with no substitute infrastructure available.

GEOPOLITICAL IMPLICATIONS
FOR GLOBAL TRADE
Geopolitical repercussions of the energy transition are expected to be
felt primarily with respect to Europe. The Green Deal is currently the most
ambitious fossil fuels phase-out plan in the world, even though the United
States, China and other countries are on the same page. Demand side
policies and equity injection shifts will give rise to difﬁculties and provide
opportunities for fossil fuel incumbent operators, a grim reminder that
whilst some regions are slow-moving, no region is standing still as the
energy transition picks up steam. By the same token, determining winners
and losers is not as straightforward as it might seem, and particularly, in the
view of concerns that the United States is being bested by China and the
European Union. However, the race for technological lead and control
over supply chains for new resources will be a key driver of the geopolitics
of energy.
Particularly in the case of the EU, new trade relationship would emerge,
determining geopolitical power plays. The passageways via which the
European Green Deal will exert inﬂuence will impact the EU's political
partnership diversely, contingent on how they relate to the bloc. The
European neighbors, including Russia and Ukraine, will predominantly
experience the impacts of dramatic shifts in the European energy market
and security. International players, such as China and the United States,
will be affected deﬁnitely though the Green Deal and its impact on global
energy markets and trade.
While national governments prioritize the domestic 'green 'transition
challenges, all countries are faced with supply chains that are drastically
different from the ones built up in the end of the 20th century predicated
on hydrocarbons. The new supply chains will include energy ﬂows and
energy vectors, such as renewable and low-carbon hydrogen, balance-ofsystem equipment like batteries and solar panels, as well as feedstocks
that make up this equipment. The hydrocarbon-exporting countries
encounter potentially adverse economic and political repercussions from
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reduced energy exports while energy importing countries can beneﬁt
from greater energy self-sufﬁciency and, in certain instances, clean energy
technologies export. Put differently, changes in the energy landscape will
have global implications that will affect all countries.
The paradox of the energy system transition results from the fact that
existing technologies and business should contribute to the provision of
energy services to the world at the lowest price and ﬁnance more
expensive new technologies at the same time. Deploying hydrogen
production and transport at regional level is relevant to scale up
technologies and to supply hydrogen customer immediately. At the same
time, it is urgent to reduce carbon dioxide emissions as soon as possible,
even at the higher cost at the very beginning. International trade for lowcost renewable hydrogen is not ready, neither is infrastructure, and
current costs for hydrogen transport together with distribution costs are
signiﬁcantly high. Depending on local gas prices, electric at $10-40 / MWh
and at full load hours of around 4000 hours are needed for water
electrolysis to become cost-competitive with natural gas with carbon
capture, utilization, and storage (CCUS). If all conditions described above
are met or are in line with the forecast for renewable energy sources cost
decline, notably the issues with respect to critical raw materials, are solved
- it is more likely that international hydrogen chains will be in place,
according to the theory of comparative advantage, but also taken into
account the nature and speciﬁcity of this new international trade with
high transportation costs. Producing low-carbon and low-cost hydrogen
will induce new repartition for industry, which generally goes where
energy costs are competitive, and therefore, will give a rise to the
emergence of a new geopolitics of energy.
Given the unprecedented size of many economic recovery packages, such
as the EU's €672.5 billion Recovery and Resilience Facility (RRF), the
targeting of stimulus measures will take a leading role in shaping energy
systems in the decades ahead. In a long-term perspective, profound shifts
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in the energy system will carry on, and the energy landscape will see a
rapid change. Accelerating the European energy system transformation
will require the adaptation and replacement of infrastructure and
pertinent energy equipment, including hydrogen production, storage and
import plants, solar panels, etc.
As the EU continues to be contingent on energy imports, new risks,
different from the current fossil fuel ones, will emerge. In the long term,
consumer energy prices will remain unchanged as the cost of new
technologies declines. Be that as it may, if market forces keep operating in
one form or another, both within the EU and internationally, there will be
signiﬁcant price volatility, depending on supply and demand. In the short
term, things will be different. The need to speed up the transition to lowcarbon economy requires new technologies and investment ﬂows in new
infrastructure to be paid for either via higher consumer prices or
government subsidies. Yet, the major risk of a sudden spike in energy prices
is associated with events that might potentially disrupt supply chains.
What is more, among the most intricate geopolitical concerns that the EU
Green Deal will have to handle is the concept of a carbon border
adjustment mechanism (CBAM). The aim is to enable the EU to expose
more of its industry to the Emissions Trading System (ETS) and to other
environmental restrictions and charges, whilst providing protection
against cheaper import products that do not have to bear such climate
related costs. Nevertheless, it will also be politically contentious both visa-vis the EU's trading partners and amongst Member States. In addition,
irrespective of whether such an approach would protect EU industry at
the raw material production level, it would create competitiveness issues
downstream. CBAM is a proposal that does raise a lot of concern among
Europe's trading partners, notably the US, as it could profoundly impact
US coal and natural gas exports. However, it is nearly ineluctable that the
EU will have to introduce it, if the bloc is to make the Green Deal a success
story.
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С

таття спрямована на визначення характеристик спеціальності, наявності проблем у навчанні. Мета статті – висвітлити основні проблеми,
пов'язані з виробництвом та процесом оволодіння професією. Оскільки спеціальність досить молода, у майбутніх фахівців часто немає

матеріалів для її освоєння. Підготовка майбутніх фахівців у сучасних умовах, що змінюються, ставить нові виклики перед вищою освітою,
включаючи університети, які готують спеціалістів у сфері цивільної безпеки та безпеки в газовому господарстві.

КЛЮЧОВІ СЛОВА
Газ, цивільна безпека, охорона праці, виробництво, професійні знання.

С

татья направлена на определение характеристик специальности, наличия проблем в обучении. Цель статьи – осветить основные
проблемы, связанные с производством и процессом овладения профессией. Поскольку специальность достаточно молодая, у будущих
специалистов зачастую нет материалов для ее освоения. Подготовка будущих специалистов в современных условиях, которые
изменяются, ставит новые вызовы перед высшим образованием, включая университеты, которые готовят специалистов в сфере гражданской
безопасности и безопасности в газовом хозяйстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Газ, гражданская безопасность, охрана труда, производство, профессиональные знания.

T

he article is aimed at determining the characteristics of the specialty, the presence of problems in learning. The purpose of the article is to
highlight the main problems associated with the production and the process of mastering the profession. As the specialty is quite young, future
professionals often do not have the materials to master it. The training of future professionals in today's changing environment poses new
challenges to higher education, including universities that train specialists in the ﬁeld of civil safety and security in the gas industry.
KEY WORDS
Gas, civil safety, labor protection, production, professional knowledge.
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ВСТУП
Умови розвитку промисловості в Україні з широким використанням
газів у виробництві потребують спеціалістів, здатних швидко реагувати
на зміну професійних замовлень сучасних підприємств. Це ставить
перед системою вищої освіти завдання, які полягають у якісній, ефективній та гнучкій професійній підготовці студентів, котрі навчені досягати реальних та конкретних результатів у мінливих умовах виробництва та замовників-роботодавців. У цьому напрямі навчальні заклади
вищої освіти повинні уміти систематизувати набір знань, привити
уміння та практичні навички, навчити мислити професійно з дотриманням морально-етичних цінностей [1].
У сучасному світі спеціаліст потребує широкого спектру навичок і компетенцій, які він має постійно розвивати впродовж усього свідомого
життя. Національна стратегія розвитку освіти в Україні передбачає
інтегрування у європейський освітній простір на засадах підходу, в якому переважає компетентність. В цьому напрямі створюються нові освітні стандарти. У Стандартах вищої освіти наведений перелік компетентностей і результатів навчання. Університети можуть вказувати додаткові компетентності і програмні результати навчання у межах отримуваної освітньої кваліфікації задля додаткової можливості – здатності
передавати знання іншим, вміння вирішувати освітні завдання у сфері
отриманих професійних знань. Саме цього, на нашу думку, потребує
освітньо-професійна програма підготовки магістра, бакалавра будь-якої
спеціальності, в тому числі і спеціальності 263 «Цивільна безпека» [2].

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для розкриття необхідності й особливостей навчання дисципліни
«Безпека в газовому господарстві» бакалаврів спеціальності 263 «Цивільна безпека» потрібно розуміти, які саме компетентності необхідно
формувати і що має бути результатом навчання.
Аналіз різними зарубіжними і вітчизняними дослідниками змісту визначень поняття «компетентність» доводить, що практично кожне з них
включає як основні характеристики, так і знання, досвід у певному виді
діяльності [3]. Отже, компетентність формується, розвивається і проявляється в процесі конкретної діяльності, а не абстрактної. У зв'язку з
цим можна наголошувати, що компетентність – це вміння та культура
здійснювати певну діяльність. Професійна компетентність фахівця є
складним інтегральним інтелектуальним, професійним і особистісним
утворенням, що формується у процесі його професійної підготовки у
закладі вищої освіти, проявляється, розвивається і вдосконалюється у
професійній діяльності, а ефективність її здійснення суттєво залежить
від видів його теоретичної, практичної та психологічної підготовленості до неї, особистісних, професійних і індивідуально-психічних
якостей, сприйняття цілей, цінностей, змісту та особливостей цієї діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Професійну підготовку студентів у закладах вищої освіти слід
розглядати як систему, в якій формуються професійні компетентності
майбутнього успішного фахівця у чіткій логічній послі-довності та
відповідності з функціональними обов'язками щодо їх май-бутніх посад,
вимог з урахуванням росту потреб суспільства та особли-востей ринку
попиту на заявлені професійні послуги та особистого бажання бути
успішною особистістю. Компетентнісний підхід має про-низувати всі
аспекти професійної підготовки – цілемотиваційний, зміс-товий,
операційно-діяльнісний, результативний компоненти. Викладач вищої
школи повинен не тільки викладати студентам навчальну дисцип-ліну
«Безпека в газовому господарстві», а й здійснювати керівництво
практикою студентів на підприємствах із широким застосуванням
різноманітних газів, курсових та дипломних робіт, які найчастіше мають
міждисциплінарний характер. Таким чином, викладач вищої школи
повинен бути компетентним у тій предметній сфері, якою займається
кафедра, тобто він повинен бути фахівцем, що має вищу освіту за профілем кафедри. А це ще означає освоїти види діяльності, необхідні для
вирішення відповідних професійних завдань із використанням газів [4].
У процесі виробничої діяльності фахівець може зіткнутися з багатьма
небезпечними та шкідливими виробничими факторами. Від того,
наскільки швидко він буде здатен їх виявити та надати їм кількісну оцінку, залежить те, наскільки ефективно він буде здатен захистити себе та
інших працівників від їх негативного впливу.
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Курс вивчається впродовж одного семестру з лютого по травень і дає
студентам глибоке розуміння проблем ідентифікації, контролю, оцінки
та нормування небезпечних та шкідливих факторів під час використання газів на виробництві й забезпечує надійну базу для захисту власного життя та здоров'я від впливу небезпек у сучасних реаліях. Курс
складається з однієї лекції та одного практичного заняття у другому
семестрі навчального року. Він супроводжується текстовим матеріалом,
презентаціями та груповими завданнями. Студенти матимуть можливість застосовувати отримані знання та вирішувати практичні завдання протягом обговорень в аудиторії та під час проведення практичного заняття, присвяченого питанням виявлення, оцінки, нормування небезпечних та шкідливих факторів під час використання газів на
підприємстві та методам захисту від них. Практичні заняття курсу передбачають опрацювання питань застосування приладів та методик
контролю параметрів мікроклімату, концентрації виробничого пилу, газів та парів у повітрі, виробничого освітлення та ультрафіолетової радіації, виробничого шуму, ультра- та інфразвуку, виробничої вібрації, електричного струму, електричних, магнітних та електромагнітних полів.
Інформація про курс розміщена на сайті університету у модульному
середовищі поряд із питаннями, над якими необхідно поміркувати під
час підготовки для обговорення в аудиторії. Необхідна підготовка повинна бути завершена до початку наступної лекції. Під час обговорення
викладач запропонує критично поміркувати та проаналізувати методи
виявлення та оцінки небезпечних і шкідливих факторів, що використовуються в Україні та європейських країнах. Студенти повинні бути
готовими до дискусій – викладач хоче знати думку студентів з наведених питань відповідно до курсу «Безпека в газовому господарстві».
Забезпечення безпечних та здорових умов праці є доволі складним
технічним завданням, вирішення якого неможливе без ґрунтовного вивчення небезпечних та шкідливих виробничих факторів газового господарства та інших виробничих дільниць, а також систем контролю їх
параметрів. До основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів відносять незадовільний мікроклімат виробничих приміщень (температурний та вологісний режим), наявність електричних полів у приміщенні, електромагнітних та іонізуючих випромінювань від елементів
технологій та приладів, рівні шумів та виробничих вібрацій, нераціональне освітлення робочих місць, використання хімічних небезпечних та
шкідливих речовин у виробництві, загазованість приміщень, вплив
мікроорганізмів, психофізичні навантаження.
Небезпечні і шкідливі виробничі фактори є головними причинами виникнення реальних та потенційних небезпек на підприємстві. Повне
виключення дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів в
умовах виробництва неможливе, але зниження їх негативного впливу, а в
окремих випадках і усунення деяких із них – необхідне завдання, яке
слід вирішувати шляхом розроблення і застосування відповідних систем контролю.
Обговорення результатів досліджень. Зважаючи на це, дисципліна «Безпека в газовому господарстві» відноситься до нормативних навчальних
дисциплін, які вивчаються в циклі професійної підготовки бакалаврів
спеціальності 263 «Цивільна безпека». Дисципліна «Безпека в газовому
господарстві» узагальнює дані відповідної практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний, теоретичний і методо-логічний апарат,
необхідний для вивчення дисципліни «Електробезпека» та інших дисциплін.
Майбутній бакалавр, магістр цивільної безпеки, окрім фахових знань,
необхідних для використання в питаннях безпеки в газовому господарстві, повинен вміти ефективно передавати набуті знання іншим користувачам, споживачам, здобувачам у процесі формальної чи неформальної освіти. З огляду на необхідність педагогічної підготовки майбутніх фахівців різних галузей, спроможних викладати фахові спеціальності за здобутими спеціальностями у закладах фахової вищої освіти,
необхідно врахувати в освітній програмі їх підготовки та визначити цілями навчання поглиблену фундаментальну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку фахівців у
певній сфері господарства; ввести до цілей освітньої програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «підготовку до проведення наукової та науково-педагогічної роботи»; включити в
орієнтацію освітньо-професійної програми магістра компетенції, що
дозволяють йому працювати у науково-дослідних установах, у системі
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із базовою та повною вищою освітою, тобто займатись викладацькою діяльністю, зокрема: здатність здійснювати педагогічну діяльність із викорис-
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танням інноваційних освітніх технологій та здатність проводити наукові
дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики,
організації та практики.
Очікуваними програмними результатами освітньо-професійної підготовки магістра мають стати здатність продемонструвати систематичне
розуміння професійних знань та здатність проводити наукові дослідження індивідуально або у складі команди, що вимагає достатнього рівня знань методології, опрацювання наукових джерел, аналізу фахових
знань. Основними завданнями вивчення дисципліни мають стати: ознайомлення студентів магістратури із сутністю поняття предмета, структури, змісту та особливостей навчання у вищій школі, організації й
управління навчальним процесом студентів; розкриття науково-теоретичних основ організації освітнього процесу у вищій школі;
ознайомлення з науковими засадами підвищення пізнавальної самостійності та активності студентів у навчальному процесі; ознайомлення з елементами оптимізації навчального процесу на основі комп'ютеризації, використання технічних засобів навчання та розвитку дистан-

ційних форм навчання; формування знань про особливості організації
та управління навчальним процесом у вишах; ознайомлення з новітніми
технологіями навчання, спрямованими на формування професійних
компетенцій майбутнього фахівця; розвиток позитивної мотивації майбутнього фахівця на викладацьку діяльність, набуття студентами практичних умінь викладацької діяльності. За результатами вивчення курсу
студенти повинні знати: предмет дисципліни та її значення для підготовки майбутнього фахівця; законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти; структуру вищої освіти в Україні; мету, принципи,
функції, зміст й особливості організації навчального процесу у закладах
вищої освіти; основні методи і прийоми викладання професійних/
спеціальних дисциплін; принципи структурування навчального предмета та способи організації оволодіння його змістом; особливості організації та управління навчальним процесом у закладах вищої освіти;
засоби активізації пізнавальної діяльності студентської аудиторії;
методи забезпечення ефективного управління навчально-творчою
діяльністю студентів; основи нових технологій навчання, спрямованих
на формування професійних компетенцій майбутнього фахівця.

3 № 2 (50)/2021/НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

НАФТОГАЗОВА

ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

Спеціаліст повинен вміти: орієнтуватися в системі педагогічних знань,
сучасних наукових концепціях щодо розвитку української вищої школи;
розпізнавати та організовувати різні складники навчального процесу;
планувати і викладати професійні/спеціальні навчальні дисципліни у
закладах вищої освіти; визначати структуру змісту навчання за
навчальною дисципліною; розробляти робочу програму навчальної
дисципліни, проводити структурування навчального матеріалу;
планувати, організовувати й аналізувати різноманітні види навчальних і
позааудиторних занять; визначати цілі навчання за певним структурним
елементом; розпізнавати та застосовувати різні форми, методи, засоби
в організації процесу навчання студентів; використовувати засоби
активізації навчально-творчої діяльності студентської аудиторії та інноваційні методи навчання; застосовувати адекватні методи і прийоми для
формування студентами професійних компетенцій; творчо застосовувати знання і способи діяльності, засвоєні під час викладання навчальних дисциплін; розробляти ефективну систему організації навчальновиховного процесу; організовувати і проводити науково-методичну
роботу; використовувати сучасні педагогічні технології організації
освітнього процесу. Лекційний матеріал та закріплення його на семінарах із практичним складником дає змогу розкрити: сутність поняття
вищої школи, її мету, функції та завдання; зміст вищої освіти та його
проєктування; особливості навчання у вищій школі; організаційні форми проведення навчальних занять у ЗВО; традиційні та інноваційні методи і засоби навчання у вищій школі; керівництво самостійною роботою студентів; педагогічний контроль у закладах вищої освіти та основні форми його здійснення. Робочою програмою дисципліни повинна
бути передбачена творча і самостійна робота студентів із вивчення курсу, за результатами якої здобувачі вищої освіти пишуть наукові тези чи
статті. Критеріями оцінювання набутих компетентностей можуть слугувати: науковий рівень знання основних дефініцій курсу, нормативноправових документів, що становлять організаційний фундамент вищої
школи; логіка й аргументація викладення знань; вільне володіння знаннями, їх актуальність, системність і переконливість; активність студента
на заняттях і в самостійній роботі. Безумовно, підготовка кваліфікованого викладача потребує глибокого вивчення дисциплін психологопедагогічного змісту, наукової логістики професійно-педагогічного
розвитку майбутнього фахівця як викладача ЗНО й більшого практичного складника.
Всі етапи підготовки магістра до викладацької діяльності повинні бути
спрямованні на досягнення головної мети навчального процесу – формування педагогічних компетентностей здобувачів вищої освіти. Створена модель дає можливість спроєктувати відповідно до неї процес на
основі компетентнісного підходу, проаналізувати й удосконалити кожен із його елементів.

ВИСНОВКИ
Упровадження компетентнісного підходу в освітньо-профе-сійні
програми магістрів приводить до переорієнтації домінуючої освітньої
парадигми із трансляцією знань та формуванням навичок на створення
умов для оволодіння комплексом компетенцій, зокрема педагогічних,
що визначають здатність випускника до життєдіяльності в умовах
сучасного багатофакторного простору з можливістю працювати в
закладах фахової вищої освіти.
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