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Corporate restructuring in Ukraine
in the context of unbundling of the enterprises
of gas sector of the economy

Baiura D.O.
Doctor of Economics professor
Faculty of Economics
of Taras Shevchenko
National University of Kyiv

S

tarting from 1 August 2020, the natural gas market
in Ukraine is functioning in a new institutional
environment. Consumers are free to choose
natural gas suppliers based on their preferences, prices
and convenience of payment for the appropriate amount
of gas consumed. Gas distribution is a separate service for
consumers. The process of introduction of the natural gas
market was facilitated by the corporate restructuring of
gas distribution operators (DSOs) using unbundling tools.
The unbundling process was ﬁrst launched in 2015 and
was successfully completed, in particular, at 20 Ukrainian
DSOs that are joint-stock companies of the Regional Gas
Company (RGC). On 23 November 2020, the Secretariat
of the Energy Community published annual report on the
implemen-tation of reforms in the energy sector, which
praised the process of transformation in the gas sector of
Ukraine [1]. All these facts actualizes scientiﬁc research in
this area.
Calculation of the costs of natural gas distribution
service also changed this year, namely, consumers began
2 № 4 (52)/2021/ЕКОНОМІКА

to receive separate bills: one bill for the cost of gas
consumed, while the other bill for a separate service,
which evolved as a result of unbundling – gas delivery
service. National Energy and Utilities Regulatory
Commission of Ukraine (NERC), independent national
regulatory authority, set the terms of payment and gas
tariffs. It implies that from an economic perspective, one
can argue that Ukraine has practically completed the
ﬁrst stage of unbundling in the gas market. Individual
accounts guarantee the independence of gas suppliers
from DSOs. This complies with the requirements of the
Law of Ukraine "On the natural gas market" adopted in
2015 and the requirements of the Third Energy Package,
according to which gas delivery must be separated from
its sales.
The cost of gas delivery in Ukraine is calculated
individually for each consumer. The amount of the gas
bill depends on the speciﬁc consumption volume and
the tariff set by the NERC. When calculating the
consumption amount, the number of cubic meters of
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gas consumed during the previous gas year is taken as a
basis. Gas year is the period from 1 October to 30
September of the next year. The sum of cubic meters of
gas consumed per year is divided by 12 months. Divisor is
then multiplied by the delivery rate. This is how we get
the cost of gas delivery per month. For example, in the
previous year the consumer allegedly consumed 1,000
cubic meters of gas. The monthly cost of gas delivery in
the H1 2020 is calculated as follows: 1,000 cubic
meters/12 months х 1,068 UAH/cubic meter. = 89 UAH
per month, VAT included. Thus, the monthly fee for the
natural gas delivery for this particular consumer will be
89 UAH per month.
The oil and gas market in Ukraine are pre-emerging. The
author's analysis of more than 100 largest enterprises in
oil and gas sector of the country's economy shows a
relatively low level of transparency and openness of its
participants, except for some gas DSOs, which operate
as joint stock companies. However, transparency and
openness are key criteria for the evaluation of the
effectiveness of corporate governance. The low level of
transparency of most companies in this important
sector of the economy conﬁrms the need for further
structural transformations. At present, we witness the
second transitional period of transformation of the
corporate governance systems that manifest itself in the
increase of the role of supervisory boards, formation of
the institute of corporate secretaries and the increase of
the role of committees in corporate structures,
especially that of an audit committee, etc.
Improvement of gas DSOs economic efﬁciency will
provide an opportunity to enhance their investment
attractiveness for strategic investors. In recent years,
competition has intensiﬁed in all capital markets to ﬁnd
free sources of ﬁnancing and investment. Corporate
governance will be the key factor in improving the
efﬁciency of gas sector enterprises and will directly
affect the formation of value added chains and new
values for shareholders and other stakeholders,
including households.
Businesses in the sector also need to introduce a new
system of key performance indicators (KPIs), which
should account for economic, legal, social, environmental and ethical responsibilities. At the same time,
the strategic positioning of gas companies is usually
associated with excessive inﬂuence from the state, and
is also the way to strengthen the competitive edge of
the largest companies within the country's economy.
On the other hand, certain segments of this market
perform important social obligations in terms of serving
the national interests and the needs of the households.
Therefore, the research of corporate restructuring
within the context of unbundling in Ukraine is relevant
not only for the country's economy, but also for EU
academia and the business community.

Key words: natural gas market, corporate
restructuring, gas distribution companies (DSOs),
unbundling, natural gas market operators,
consumers, stakeholders.

I. INTRODUCTION
The research used a wide range of general research
methods, including empirical, to compare the state of
unbundling of the country's gas sector enterprises,
generalization and analysis to evaluate corporate
restructuring and unbundling, as well as its social and
economic consequences, methods of argumentation,
surveys, etc.
The vast majority of gas sector enterprises in Ukraine are
in need or undergoing corporate restructuring, i.e.
complete delineation of operations such as natural gas
transportation, storage and sales. This is a fairly new and
complex process in terms of changing the system of
corporate governance and reorganization of the companies themselves. As a rule, it is performed in response
to the unbundling requirements. This is a fairly new
foreign language term, which has already become
common in Ukrainian corporate business practice. Cambridge Dictionary deﬁnes the verb "unbundle" as "to
divide a business into separate parts". With regard to
vertically integrated gas companies, this applies to their
division into gas production, distribution and sales
companies. It should be noted that unbundling corresponds to the OECD recommendations on building
corporate governance systems in line with international
standards and principles of the corporate governance in
terms of separation of functions, commercial and noncommercial operations, avoidance of cross-subsidization, sales of assets and formation of corporate oversight
and controlling systems.
It should be recalled that there might be several models
of corporate restructuring in the context of unbundling.
For example, the ownership unbundling (OU) model
involves the separation of all the functions of the
companies and their corresponding assets used for
storage, transportation, distribution and sales. ISO is
another unbundling model. It provides for the isolation
of the gas transit system operator, while the assets
themselves remain the property of the company. This is
the model used by NJSC "Naftogaz of Ukraine". Both
models have their beneﬁts and shortcomings.
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 became the ﬁrst institutional
basis for corporate restructuring within the context of
unbundling of gas distribution companies along with
the Law of Ukraine "On the natural gas market”, the Gas
3 № 4 (52)/2021/ЕКОНОМІКА
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Distribution System Code of Ukraine and other regulations adapted to EU legislation on natural gas market
that deﬁne the market operations principles and
regulate the relationship between the independent
operators and natural gas market participants.

II. SUMMARY OF THE MAIN RESEARCH
MATERIAL
The natural gas market in the EU member-states, just
like in other countries, is essentially regulated and
inﬂuenced by the government. The cost of transportation, distribution and services of the natural gas
market operators are actively regulated in all countries.
This is primarily due to the fact that these services are
associated with the functioning of the natural monopolies. However, the natural gas prices, as well as the
cost of supply services, as a rule, do not fall under
signiﬁcant government regulation. Since they are not
monopolistic and, as a rule, should not perform any
social obligations. Absolutely all natural gas consumers
pay a ﬁxed price for clearing services and balancing to
the market operator. All this contributes to the
formation of a fair market price for natural gas, as well as
the development of competition among all natural gas
market participants.
As it was already mentioned above, the ﬁrst stage of
unbundling in Ukraine has been successfully completed. It is worth noting that, for example, at the level of
RGC, a signiﬁcant functional unbundling was carried
out, companies were separated using new brands,
trademarks, marketing strategies and communication
channels with customers. According to gas market
experts, all these efforts were highly appraised. NERC
supervises all actions on DSOs unbundling (mandatory
annual reporting under the Compliance Program). Comprehensive information about the DSOs is also submitted to the Energy Community Secretariat for professional and independent evaluation.

company that organizes gas trade among gas traders,
processes data necessary for the functioning of the
transmission system and other activities closely related
to the functioning of the gas market.
The market operator monitors and publishes on its ofﬁcial
website information about the operations of the gas
market on a daily basis. Gas prices are determined by gas
suppliers and can be changed at any time of the year.
According to ofﬁcial OTE.a.s. data, following the unbundling the number of gas suppliers in the Czech Republic
increased from 4 in 2010 to 60 in 2017. There are more than
208 gas prices offers in the market. At the same time, the
market price in 2017 ranged from 37 to 133 UAH/cubic
meter. On average, 900 cubic meters is the amount of gas
that can be purchased for the average salary by the
population that uses centralized gas supply. For the population with autonomous heating, the market gas price is
even lower and ranges from 12 to 21 UAH/cubic meter. In
fact, 2,877 cubic meters is the amount of gas that can be
purchased for the average salary. Studies have shown that
this is one of the outcomes of the unbundling process.
At the same time, just like in Ukraine, unbundling in the
EU countries lasted quite a long time; as the experience
of European countries has shown, the transition period
lasted from 3 to 5 years. In Czech Republic, the liberalization of the market for the population began in 2007,
taking into account remedial measures during the economic crisis of 2009. Once market participants supported the new rules of its operations, dozens of new suppliers appeared on the market. Subsidies are currently
issued in a targeted manner to a small proportion of the
population, as it has been the case in Ukraine in previous
years.

However, it should be noted that there still exists a
number of signiﬁcant issues that need to be addressed in
the natural gas market, i.e. the mechanism of natural gas
prices formation needs to be improved, the issue of
suppliers of "last resort" needs to be solved, debts have
to be settled, equal access on market terms to the
"Ukrgazvydobuvannya" resource have to be ensured.
This will allow to completely balance the natural gas
market in line with EU requirements.

It should be noted that unbundling might have negative
social and economic consequences, e.g. the emergence
of bad suppliers and rogue sellers of natural gas during
the transitional stage. Especially so if there is an intention to monopolize the market by a public agent who has
a cheaper resource compared to other natural gas market participants. This usually happens when it is possible
to set lower prices at the expense of own production in
vertically integrated companies that have not undergone a corresponding restructuring in accordance with
the third EU energy package. That is, in practice, in terms
of EU requirements, in the ﬁrst years there may be
discrimination against other natural gas market participants. Therefore, the task of the state is to prevent this
negative economic phenomenon.

It should be emphasized that the main natural gas
market operators in the EU are mostly state-owned, i.e.
the state own more than 50% of the corporate rights in
the companies' authorized capital. For example, the
market operator in the Czech Republic is OTE.a.s. , a gas

At the same time, the analysis of the natural gas market
in Eastern Europe shows that gradually the action of
competitive forces and the choice of the population had
a positive impact on market development, i.e. the quality
of services increased sharply and the number of bad

4 № 4 (52)/2021/ЕКОНОМІКА

НАФТОГАЗОВА

ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

market participants decreased. Most importantly, the
cost of gas has become much lower than it was before
market liberalization.
Ukrainian gas market reform plan was approved in March
2015 by a relevant resolution of the Cabinet of Ministers
of Ukraine. It should be noted that it was agreed with the
World Bank and the Secretariat of the Energy Community [2].
The chosen model of corporate restructuring in the
context of unbundling must comply not only with
corporate law of Ukraine, in particular the Commercial
Code and the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", but also with the Law of Ukraine "On the Natural
Gas Market" in terms of separation of operations. In
addition, there is, for example, the Restructuring Plan for
PJSC "National Joint Stock Company "Naftogaz of
Ukraine", which was approved by the Cabinet of
Ministers of Ukraine Resolution dated 1 July 2016 No.
496. The plan envisages the improvement of corporate
governance of the new gas transmission system operator – PJSC "Main Gas Pipelines of Ukraine". It is important to emphasize that the corporate governance system
in this company has only just begun to be built taking
into account the OECD Principles of Corporate Governance with the participation of the European Bank for
Reconstruction and Development. According to Plan,
100% of the shares will be state-owned and the Ministry
of Energy and Coal of Ukraine will exercise the authority
to manage the state's corporate rights in the authorized
capital of the company.
The analysis shows that in this case, corporate restructuring is carried out by reorganization by way of division,
i.e. the list of assets and inventory shall be identiﬁed that
will be transferred to the balance of the newly created
company PJSC "Main Gas Pipelines of Ukraine". In addition, certain property that is not subject to privatization
will be transferred to a concession and accounted for on
the balance sheet of PJSC "Ukrtransgaz". Unbundling of
NJSC "Naftogaz of Ukraine" resulted in the establishment of "GTS Operator of Ukraine LLC", a natural
monopoly that provides transportation of natural gas to
consumers in Ukraine and the European Union.
The company's supervisory board shall be an independent body, as required by international corporate
governance standards. To this end, a special committee
shall elected to appoint the heads of enterprises that are
crucial to the economy of the country, to be formed
according to the "Procedure for competitive selection of
heads of public sector entities", approved by the Cabinet
of Ministers of Ukraine Resolution of 03.09.2008. No. 777
as ammended and supplemented. PJSC “Underground
gas storage facilities of Ukraine ”was also established.

As it was already mentioned above, unbundling is also
successfully implemented in Ukraine at the level of gas
DSOs. For example, at the level of the Regional Gas
Company this process was launched in 2015. Practically,
the unbundling of delivery and distribution services was
completed in May 2016. Individual suppliers have been
operating independently in the gas market for more than
3 years. At the same time, the working group of the
Secretariat of the Energy Community and DSOs are
constantly conducting an additional audit of unbundling in gas distribution.
However, Ukraine has not yet formed a competitive
environment in gas supply market and the requirements
of the 3rd energy package are not yet fully met; the
government still owns the main and distribution pipelines, and controls gas balancing, production and
delivery to the population. The government regulates
gas prices for the population, and the issue of restrictions on gas imports and storage have not yet been
addressed. These are the key criteria for effective
liberalization in the gas market. According to the
Investment Management Agency (see analytical
materials at: http://aim-ltd.kiev.ua/ua/services/
analytical-studies/id/30-15032), the main problems of
the gas distribution industry of Ukraine include the
following: the average distribution tariff does not cover
economically justiﬁed expenses of DSOs; lack of
installed gas meters for 3 million consumers; understated gas consumption rates for non-metered consumers; payments for gas are not made on the basis of the
energy units; DSOs try to address their problems on
their own.
Based on the main problems that have accumulated in
Ukrainian gas distribution industry over the years, it
should be noted that there is virtually no opportunity to
create a high investment attractiveness of the gas sector
and its participants. That is, potential investors – one of
the key stakeholders- are not interested in investing in
this subsector of the oil and gas industry, which in turn
makes it impossible to develop, optimize and improve
gas infrastructure, improve the quality of natural gas
distribution services as well as to improve the customer
support. The main task of corporate restructuring on the
basis of unbundling is to increase the investment
attractiveness of the market participants (see Figure 1).
In terms of improvement of the efﬁciency of the stateowned oil and gas sector of the economy, we can take
Singapore as an example. Government-afﬁliated
Singaporean corporations have played a vital role in the
country's new industrialization and economic growth,
largely through job creation. The government has
provided favorable investment conditions and
guarantees for ownership of corporate rights in the
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Figure 1
Key indicators for increasing the investment a rac veness of gas distribu on companies as a result
of corporate restructuring on the basis of unbundling Measures Status

Building the high level of transparency
and a positive image of companies
by increasing the level
of corporate governance

Ensuring ﬁnancial stability
and solvency

All 40 gas DSOs in Ukraine operate in the
form of the joint-stock companies and limited
liability companies, of which 19 are state-owned
and 28 are privately owned and 1 DSO is a
communal entity. Some private companies
launched unbundling in 2015 and successfully
completed this process.

The average distribution tariff covers economically
justiﬁed costs DSOs only
for 70%.
There is no RAB regulation following the example of
EU member-states.
Insufﬁcient income, rates of return

Ensuring competition
and sustainable development

Criteria for stimulating the inﬂow
of foreign and private investments
have not been met.
Low innovation potential.
Low level of human capital formation
and CSR

Ensuring economic efﬁciency

Low level of production efﬁciency
and attraction of foreign investments
and innovations at most enterprises
of the gas sector

authorized capital of enterprises, in this case, oil companies. This made it possible to build strategic partnerships with foreign companies in a short time to stimulate
the development of the national economy. The vast
majority of strategic partnerships was organized in the
form of joint ventures with foreign investments, such as
the Singapore Petroleum Company Limited joint venture with Caltex and British Petroleum, and the Singapore
Petrochemical Corporation set up a joint venture with
Shell and a consortium of Japanese companies, which
allowed Singapore to enter petrochemical market.
Thus, the corporate restructuring of oil and gas companies should primarily increase the efﬁciency of their
operation, economic growth and sustainable development. At present, in Ukraine there are no economically sound methods of performance asses-sment for
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the members of supervisory and executive boards; it
especially relates to companies in oil and gas sector of
the economy with the participation of the state.
Unreasonably high compensations and rewards to the
management of these companies provoke the
indignation of the majority of specialists and the
population. In this respect, one can, in part, apply foreign
methods, which include integrated indicators that
account for the "effective growth" of the companies.
For example, PWC together with its clients deve-loped a
Total Impact Measurement and Management (TIMM)
methodology to provide a comprehensive impact
analysis of the company's activities. This met-hodology,
allows you to calculate the value of social, environmental, tax and economic aspects of companies'
activities (as well as the costs of such activities). In turn,
it allows organizations to understand the impact they
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have on certain aspects of life, and ﬁnd compromises for
their future development strategy taking into account
the interests of stakeholders, see: http://www.pwc.com/
totalimpact [4].
Due to the deepening effects of market uncertainty, in
recent years foreign companies are actively using expert
methods such as PEST-analysis, SLEPT-analysis,
STEEPLE- analysis, and SWOT-analysis which already is
widespread in Ukraine to assess the possible growth and
change the efﬁciency of companies under the inﬂuence
of the external environment. It allows not only to
identify the size of inﬂuence of factors of environment
on the functioning of companies, but also to evaluate
how appropriate is the choice of corporate development trategy by company management.
Analysis of the applied aspects of unbundling shows
that most European companies have developed and
successfully implemented socalled Compliance Programs according to the requirements of the relevant EU
Directives. For example, E.ON Distribuce, a.s. as an electricity and gas DSO has successfully implemented such
a program.
Without going into a detailed analysis of its provisions, it
is still worth focusing on some key elements. First, the
provisions of the EU Directives on the functioning of
the natural gas market must be adapted into national law.
Second, the programs should include direct measures to
eliminate discriminatory beha-vior against other gas
market players that are not part of the vertically integrated gas company and the DSO. Third, the Compliance
Program must be implemented continuously by making
changes to internal corporate processes, i.e. making
management decisions in the corporate governance
system; building a nondiscriminatory information policy and ensuring the separation of management functions as a result of the unbundling.
Based on this, it should be noted that in Ukraine the
Compliance Program was also successfully used as the
unbundling tool at the level of joint stock companies of
RGC. For example, PJSC "Vinnytsiagas" has been
implementingthe compliance program starting from 17
June 2016 [3]. This compliance program has been
developed taking into account Article 39 of the Law of
Ukraine "On the Natural Gas Market". The gas DSO has
committed itself not to produce, transport and supply
natural gas, and has become a legally and organizationally independent natural gas DSO.
In order to prevent the creation of competitive advantages for any business entities, including foreign ones,
the company's compliance program provides for the
information unbundling and categorization of information into the open information and information with
limited access (conﬁdential, sensitive and classiﬁed
information) as well as strict regulation of the terms of
use and protection of information with restricted ac-

cess. It is important to emphasize that it is not allowed to
provide any preferences to individual customers. The
company appoints a responsible person with appropriate functions in order to ensure proper monitoring of
the compliance program implementation. The unbundling process is still in process. For example, on 17 May
2019, the general shareholders meeting decided to
change the organizational form and the name of the
company into JSC "Operator of the gas distribution system "Vinnytsiagas". Analysis of compliance programs
implementation reports for 2019 of 37 Ukrainian DSOs
are presented on the NERC website [5]. Analysis of
companies' compliance programs combines several
types of monitoring, including the monitoring of overlapping of types of economic activities of the companies, interaction with natural gas market participants
and prevention of discriminatory actions when
concluding and performing the relevant contracts.

CONCLUSION
Corporate restructuring in the gas sector of Ukraine has
its own features, which are associated, ﬁrst, with the
need to adapt market participants, public institutions to
the requirements of EU Directives. Second, there are
inconsistencies and manifestations of discriminatory
competition in the natural gas market by state-owned
vertically integrated corporate entities. Third, there is a
large debt and limited investment resources. All this
requires additional state regulation in order to shape an
effective competition policy in the natural gas market.
Further research on corporate restructuring in the
context of unbundling in the gas sector of Ukraine will
have to ensure the development of a comparative
analysis of the functioning of DSOs compared to similar
companies in the EU.
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П

роблеми, які виникають у процесі обробки геолого-геофізичних даних як лабораторних, так і
свердловинних досліджень, зумовлені різними фізичними чинниками, в тому числі і структурою
породи колектора, типом цементу матриці та наявністю в її складі різних за складом мінералів. У
статті наведена методика, яка дає змогу врахувати особливості будови порід-колекторів, зокрема вплив
глинисто-карбонатного цементу на покази радіоактивних та електричних методів. За результатами
досліджень побудовано петрофізичні взаємозв'язки, які дозволяють визначити кількісний вміст карбонатів у цементі породи та внести поправки під час визначення коефіцієнтів пористості та проникності
порід-колекторів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА
Порода-колектор, питомий опір, тип цементу, структура порового простору.

П

роблемы, возникающие в процессе обработки геолого-геофизических данных как лабораторных, так и скважинных исследований, обусловлены разными физическими факторами, в том
числе и структурой породы коллектора, типом цемента матрицы и наличием в ее составе различных по составу минералов. В статье приведена методика, позволяющая учесть особенности строения
пород-коллекторов, в частности влияние глинисто-карбонатного цемента на показания радиоактивных
и электрических методов. По результатам исследований построены петрофизические взаимосвязи, позволяющие определить количественное содержание карбонатов в цементе породы и внести поправки
при определении коэффициентов пористости и проницаемости пород-коллекторов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Порода-коллектор, удельное сопротивление, тип цемента, структура порового пространства.

P

roblems that arise in the process of processing geological and geophysical data, both laboratory and well
research, due to various physical factors, including the structure of the reservoir rock, type of cement
matrix and the presence in its composition of different minerals. The article presents a technique that
allows to take into account the peculiarities of the structure of reservoir rocks, in particular the inﬂuence of
clay-carbonate cement on the readings of radioactive and electrical methods. According to the research
results, petrophysical relationships have been constructed, which allow to determine the quantitative content
of carbonates in the rock cement and to make corrections in determining the coefﬁcients of porosity and
permeability of reservoir rocks.
KEY WORDS
Rock-collector, resistivity, the type of cement, the structure of the pore space.

ВСТУП

АНАЛІЗ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Основні проблеми, які виникають у процесі інтерпретації результатів геофізичних досліджень свердловин складнопобудованих літолого-стратиграфічних розрізів, пов'язані зі структурною будовою
породи колектора і мінералогічним складом їх матриці. Наявність у структурі породи карбонатних та хемогенних включень суттєво впливає на їхні фізичні та
петрофізичні параметри, що значно знижує інформативність та ефективність комплексних геофізичних
досліджень.

Значною кількістю наукових досліджень [1, 2] доведено, що дисперсність порід зумовлює вміст природних радіоактивних ізотопів. Основним джерелом
дисперсного матеріалу в колекторі є глинистий матеріал, що формує адсорбційні властивості породи і
впливає на параметр водонасичення в різних її формах існування [3]. Наявність глинистого матеріалу
впливає як на колекторські властивості, так і на зміну
структури порового простору. Наявність карбонатн о го ц е м е н т у в п л и в а є н а з в ' я з о к п р и р од н о ї
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радіоактивності з кількістю глинистого матеріалу,
але, за даними В.В. Ларіонова [4], В.Н. Дахнова [5] та
інших, питома радіоактивність для кожного регіону
зміню-ється зі збільшенням адсорбційних
в л а ст и в о сте й п о р і д т а з м е н ш е н н я м р о з м і р і в
пелітової фракції (від 0,01 до 0,001 мм).
ЦІЛІ СТАТТІ. Метою роботи є підвищення інформативності результатів геолого-геофізичних досліджень складнопобудованих геологічних розрізів, які
складені глинисто-карбонатним цементом.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ. Дослідити можливості
електричних та радіоактивних методів для оцінювання ємнісних і фільтраційних властивостей порідколекторів неогенового віку із глинисто-карбонатним та карбонатно-глинистим цементом і відображення геологічних характеристик порід-колекторів у
природному радіоактивному і нейтронному полях.
Розробити методику оцінювання ступеня карбонатності цементу породи і побудувати модель проникності з урахуванням типу цементу за результатами
геофізичних досліджень.
В И С В І ТЛ Е Н Н Я О С Н О В Н О ГО М АТ Е Р І А Л У
ДОСЛІДЖЕННЯ. Для встановлення впливу вмісту
карбонату в цементі породи на величину виміряного
значення Іny потрібно використати метод зіставлення геофізичних кривих гамма-каротажу та нейтронного гамма-каротажу. Використовуючи залежність
типу Іnγ = f(Іγ):
Іnγ=–0,2085.Iγ+2,9932,

(1)

де Іnγ – інтенсивності гамма-поля радіаційного
захоплення нейтронів; Іγ – інтенсивність природного
гамма-поля.
Розраховують значення ΔІnγ за даними методу гаммакаротажу для пластів-колекторів з максимальним
вмістом розсіяного глинистого цементу та визначають
його вплив на покази методу нейтронного гаммакаротажу (НГК). У цьому випадку вони будуть мінімальні і прийняті нами як основа для зіставлення. У
геологічних розрізах, де залягають породи-колектори
із карбонатно-глинистим цементом, покази методу
НГК збільшуватимуться відповідно до зростання частки карбонатної фракції. При зіставленні двох кривих
НГК і НГКроз (розрахована за формулою (1)) видно, що в
деяких інтервалах криві збігаються. Така характеристика вказує на породу-колектор із глинистим цементом. Розбіжність кривих відповідає ступеню домішку
карбонату в цементі.

Вплив на величину гранулярної пористості карбонатів
у цементі породи визначається за формулою:
Kn=35,763.С-0,5371,

(2)

де С – процентний вміст карбонату в цементі породи.
Залежність, що представлена на рис. 1, дозволяє виділити три групи порід. Перша група характеризується
високою пористістю 13 % – 25 % і незначною карбонатністю (2 – 7) %, тому можна вважати, що в цьому
випадку карбонатність не впливає суттєво на ємнісні
характеристики породи. Друга група порід характеризується збільшеною карбонатністю (7 – 20) % та широким діапазоном зміни пористості Кn = (3÷13) %. У цьому
випадку вміст карбонату в незначній мірі впливає на
об'єм порового простору тоді, як в породі присутній
глинисто-карбонатний цемент. Третя група характеризується широким діапазоном зміни вмісту карбонату
(28÷85) %. Пористість цієї групи змінюється в межах від
3 % до 7 %. Для цієї групи порід карбонатність цементу
впливає на пористість і на величину коефіцієнта проникності. Встановлено, що глинисто-карбонатний
цемент породи з карбонатністю до (7÷20) % майже не
впливає на фільтраційні властивості породи, а з високою до (28÷85) % суттєво впливає на величину коефіцієнта проникності. У зоні залягання порід з низьким
значенням карбонатності коефіцієнт проникності
порід-колекторів характеризується високими значеннями, що змінюється від 10,6.10-3 мкм2 до 250.10-3 мкм2,
тобто при глинисто-карбонатному цементі проникність здебільшого зумовлена об'ємом порового простору та розмірами зерен скелета породи. В області
зростання карбонатності в цементі матриці порідколекторів проникність знижується і набуває дуже
малих значень – 0,01. 10-3 мкм2 ÷ 0,98.10-3 мкм².
Таким чином, в умовах за однакових значень коефіцієнта пористості проникність породи змінюється, і для
порід із карбонатно-глинистим цементом може бути
завищеною або заниженою. Для отримання достовірних значень проникності необхідно враховувати та
вводити поправку на вміст карбонатності в цементі матриці породи.
Для оцінювання ступеня карбонатності цементу породи пропонується комплексний параметр G, що вказує
на частку дисперсної фракції породи в одиниці
G= ΔІnγ / ΔІγ,

(3)

Запропонована методика аналізу впливу карбонатного цементу на розподіл нейтронів у процесі нейтронного каротажу дозволяє встановлювати тип цементу матриці теригенних порід неогенових відкладів.

ΔІγ – подвійний різницевий параметр інтенсивності
природного гамма-поля;

Величина вмісту карбонату впливає зокрема на коефіцієнт пористості, а також і на коефіцієнт проникності.

∆Іnγ – подвійний різницевий параметр інтенсивності
гамма-поля радіаційного захоплення нейтронів.
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Величина інтенсивності природного гамма-поля (ΔІγ)
зумовлена вмістом глинистої фракції. На підставі цього
взаємозв'язку в межах газових та газоконденсатних
родовищ за даними методу ГК визначається глинистість породи. Як видно із геофізичних кривих, вміст
глинистої фракції суттєво впливає на водневміст породи, і відношення параметру G в цьому випадку буде
пропорційне для глинистих порід, а карбонатний домішок буде змінювати вище вказану пропорцію згідно
з формулою:
ΔІnγ=f((ωВ.З.+ωГАЗ)+(ζгл..ωгл.+ζдом..ωдом.)),

(4)

де ωв.з – вміст водню у щільнозв'язаній і залишковій
воді, ч.од.
ωгаз – вміст водню у газі, ч.од.;
ξгл – частка глинистої фракції цементу, ч.од.;
ωгл – вміст водню у глинистій фракції цементуючої
речовини, ч.од.;
ξдом – частка карбонатних домішок, що входять до
складу цементу;
ωдом – вміст водню у карбонатних домішках цементу,
ч.од. .

Зі збільшенням частки карбонатно-глинистого цементу величина параметру G зростає.
Стохастична залежність за значенням параметра G
представлена формулою:
(5)

С=3,0584 Lп(G)+13,562.

Це рівняння використовується для визначення ступеня карбонатності цементу породи (рис. 2).
Граничне значення параметра G, за величиною якого
здійснюють розділення порід із вмістом карбонату в
породі на визначення значення проникності, складає
6– 7%. Значення параметра G, що перевищують
граничні значення, характеризує породи, які мають
карбонатно-глинистий цемент.
Визначення ступеня карбонатності дозволяє використовувати результати ГДС для визначення коефіцієнта проникності з урахуванням впливу карбонатноглинистого цементу, що в свою чергу підвищує достовірність електричних та радіоактивних методів.

Рис. 1

Рис. 2

Залежність коефіцієнта пористості Кп
від карбонатності С

Зв'язок параметра G з відносною
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Рис. 3
Виділення інтервалів пластів з підвищеним вмістом карбонатної складової в матриці породи
за даними ГДС із використанням параметра G (св. № 126-Хідновичі)

Умовні позначення
Інтервал пласта з підвищеним вмістом карбонатної речовини
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Пласт-коректор

коефіцієнт пористості

Умовні позначення

різниця між визначеним за даними ГДС
і розрахованими (з врахуванням карбонатності) значенями Кпр

інтервали пластів з підвищеним
вмістом карбонатної речовини

коефіцієнт газонасичення

НАФТОГАЗОВА
ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

Рис. 4

Приклад розрахунку коефіцієнта проникності за даними ГДС з урахуванням комплексного
параметра G (св. № 126-Хідновичі)
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Стохастичне рівняння зв'язку геофізичних параметрів
із коефіцієнтом абсолютної проникності використовується для теригенних порід з глинистим типом
цементу і розраховується за формулою:
ln Кпр = С2 – С1 . ln(Рп/ Кпгдс),

(6)

ВИСНОВОК

де С1/С2 – коефіцієнти рівняння;
Кпр – коефіцієнт проникності;
Рп – параметр пористості;
Кпгдс – коефіцієнт пористості за матеріалами ГДС.
Величина коефіцієнтів С1, С2 визначається літологоструктурними особливостями будови пластів-колекторів, встановленими за результатами лабораторних
досліджень кернового матеріалу. Інакше кажучи, кожен
тип гірських порід, який має індивідуальні літологоструктурні особливості, характеризується конкретним
значенням вище вказаних коефіцієнтів. У розрізі гірських порід одного типу цементу зв'язок коефіцієнта
проникності і пористості характеризується високою
щільністю зв'язку.
Для визначення коефіцієнта абсолютної проникності
порід із карбонатно-глинистим цементом запропоноване інше рівняння, що базується на використанні
параметра G. Рівняння має наступний вигляд:
ln Кпр = (– С1 . ln(Рп/ Кпгдс) + С) / В ln(G),

(7)

де G – комплексний параметр;
В – коефіцієнт рівняння (змінюється від 0,5 до 1).
Значення коефіцієнтів С1, С2 визначено на основі результатів лабораторних досліджень зразків керну.
Представлене рівняння дозволяє враховувати вплив
карбонатно-глинистого цементу при визначенні коефіцієнта проникності з урахуванням ступеня карбонатності.
Встановлена формула (7) застосовується для розрахунку абсолютної проникності порід неогенової системи в процесі побудови фільтраційної моделі газових
родовищ за даними геофізичних досліджень свердловин.
В інтервалах пластів, де значення G перевищує лінію
критерію (рис. 3), спостерігається зменшення розрахо-
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ваного значення коефіцієнта проникності, тобто враховано значення впливу ступеня карбонатності. В
інтервалах, де значення параметра G не перевищує
вказаного значення, коефіцієнт проникності залишається незмінним (рис. 4).
Проаналізовано взаємозв'язки природного і наведеного гамма-поля для порід неогенового віку з глинисто-карбонатним та карбонатно-глинистим цементом і
встановлено відображення геологічних характеристик порід-колекторів у природному радіоактивному та нейтронному полях. Встановлено індивідуальний характер розподілу для порід із глинисто-карбонатним цементом та з карбонатно-глинистим цементом. Запропоновано нейтронну модель, що враховує карбонатний домішок у цементі породи при визначенні коефіцієнта пористості.
На основі встановленого індивідуального характеру
розподілу природного і наведеного гамма-поля запропоновано комплексний параметр G, що визначає ступінь карбонатності цементу породи неогенового віку.
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МЕТОЮ РОБОТИ є введення в науковий обіг матеріалів, що ілюструють моделювання
об'єктів, – технологічних процесів і конструкцій нафтогазової галузі, – за допомогою програмного середовища SolidWorks. Для досягнення поставленої мети поставлені такі завдання
досліджень:
– змоделювати протікання бурового розчину у силовому блоці гвинтового вибійного двигуна;
– змоделювати знакозмінні навантаження у бурильних трубах під час спуско-підіймальних
операцій із застосуванням трубного елеватора.
МЕТОДИКА. Використовується SolidWorks Simulation – універсальний інструмент для розрахунку на міцність конструкцій (деталей і зборок) у пружній зоні. А також SolidWorks Flow
Simulation – модуль гідрогазодинамічного аналізу параметричних полів течії рідких та газових
флюїдів.
РЕЗУЛЬТАТИ. Одержані параметричні поля швидкостей, тисків і температур бурового
розчину в силовій секції ґвинтового вибійного двигуна. Одержані параметричні поля механічних напружень у сполученні «елеватор –бурильна труба».
НАУКОВА НОВИЗНА. Отримані за допомогою SolidWorks моделі надають можливість
прогнозувати гідравлічні, термодинамічні та міцнісні характеристики об'єктів моделювання і
на базі цього визначити раціональні (оптимальні) режимні параметри їхньої роботи.
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ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ. Отримані за допомогою SolidWorks моделі можуть бути використані під час гідравлічних, термодинамічних розрахунків потоків бурового розчину в силовій
секції ґвинтового вибійного двигуна, а також міцнісних розрахунків сполучення «елеватор –
бурильна труба».
КЛЮЧОВІ СЛОВА: моделювання, SolidWorks, нафтогазова галузь, гвинтовий вибійний двигун,
сполучення «елеватор – бурильна труба».
ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является введение в научный оборот материалов, иллюстрирующих
моделирование объектов, – технологических процессов и конструкций нефтегазовой отрясли, –
с помощью программной среды SolidWorks. Для достижения поставленных целей поставлены
следующие задачи исследований:
– смоделировать протекание бурового раствора в силовом блоке винтового забойного двигателя;
– смоделировать знакосменные нагрузки в бурильных трубах при спускоподъемных операциях с применением трубного элеватора.
МЕТОДИКА. Используется SolidWorks Simulation – универсальный инструмент для расчета
на прочность конструкций (деталей и сборок) в упругой зоне. А также SolidWorks Flow Simulation – модуль гидрогазодинамического анализа параметрических полей течения жидких и
газовых флюидов.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Получены параметрические поля скоростей, давлений и температур бурового
раствора в силовой секции винтового забойного двигателя. Получены параметрические поля
механических напряжений в сопряжении «элеватор – бурильная труба».
НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Полученные с помощью SolidWorks модели позволяют прогнозировать гидравлические, термодинамические и прочностные характеристики объектов
моделирования и на базе этого определить рациональные (оптимальные) режимные параметры их работы.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. Полученные с помощью SolidWorks модели могут быть
использованы при гидравлических, термодинамических расчетах потоков бурового раствора в
силовой секции винтового забойного двигателя, а также в прочностных расчетах сопряжения
«элеватор – бурильная труба».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделирование, SolidWorks, нефтегазовая отрасль, винтовой забойный
двигатель, соединение «элеватор – бурильная труба».
THE AIM of the work is to introduce into scientiﬁc circulation materials that illustrate the modeling
of objects – technological processes and structures of the oil and gas industry – using the software
environment SolidWorks. To achieve this goal, the following research objectives:
– to simulate the ﬂow of drilling mud in the power unit of the screw downhole engine;
– to simulate alternating loads in drill pipes during lowering and lifting operations using a pipe
elevator.
METHOD. SolidWorks Simulation is used – a universal tool for calculating the strength of structures (parts and assemblies) in the elastic zone. As well as SolidWorks Flow Simulation – a module of
hydrogasodynamic analysis of parametric ﬁelds of liquid and gaseous ﬂuids.
RESULTS. The parametric ﬁelds of velocities, pressures, and temperatures of the drilling mud in the
power section of the screw downhole engine are obtained. The parametric ﬁelds of mechanical
stresses in the elevator – drill pipe connection are obtained.
SCIENTIFIC NOVELTY. The models obtained with the help of SolidWorks provide an opportunity
to predict the hydraulic, thermodynamic and strength characteristics of modeling objects and on
this basis to determine the rational (optimal) operating parameters of their work.
PRACTICAL SIGNIFICANCE. The models obtained with the help of SolidWorks can be used in
hydraulic, thermodynamic calculations of drilling ﬂuid ﬂows in the power section of the screw
downhole engine, as well as strength calculations of the connection elevator – drill pipe.
KEY WORDS: modeling, SolidWorks, oil and gas industry, mud motor (or drilling motor), elevator –
drill pipe connection.
16 № 4 (52)/2021/БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

НАФТОГАЗОВА

ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Програмний комплекс SolidWorks, який включає
базові конфігурації SolidWorks Standard, SolidWorks
Professional, SolidWorks Premium, а також різні прикладні модулі, є продуктивним ресурсом для моделювання пристроїв та процесів нафтогазової галузі. Зокрема, використовується SolidWorks Simulation – універсальний інструмент для розрахунку на міцність
конструкцій (деталей і зборок) у пружній зоні. А
також SolidWorks Flow Simulation – модуль гідрогазодинамічного аналізу параметричних полів течії рідких та газових флюїдів [1, 2].
У цій статті ми наводимо приклади моделювання різних об'єктів нафтогазової галузі із застосуванням зазначених модулів програмного комплексу SolidWorks.
1.

Моделювання ґвинтового вибійного двигуна

У розглядуваному прикладі для моделювання взято
вибійний ґвинтовий двигун виробництва компанії
Wenzel Downhole Tools (Канада) діаметром 171 мм,
який застосований, зокрема, під час буріння Гнідинцівського нафтового родовища (Глинсько-Солохівський газонафтоносний район Східного нафтогазоносного регіону України) [3, 4].
Під час дослідження ГВД прийняті такі характеристики
бурового розчину: густина – 1100 кг/м³, динамічна
в'язкість – 0,02 Па·с., питома теплоємність – 4,2 Дж/(кг·K),

теплопровідність суспензії – 0,6 Вт/(м·K). Режимні
параметри роботи ґвинтового двигуна: початкова
температура бурового розчину – 30 оС, тиск на вході у
робочу пару ГВД 24 МПа, об'ємна витрата бурового
розчину – 27 л/с.
Одержані результати
Для отримання моделей параметричних полів швидкостей робочої рідини, поля тисків, дотичних напружень і температури вздовж поверхні ротора ГВД використано модуль Flow Simulation програмного середовища SolidWorks.
Поля швидкостей робочої рідини в силовій секції ГВД
Одержані модельні поля показані на рис. 1 і 2. На рис. 1,
а показано одержані моделі поля швидкості у площині осьового перерізу робочої пари «ротор –статор», на
рис. 1, б та в – у площинах, паралельних осьовому
перерізу робочої пари, які проходять через характерні точки максимуму і мінімуму швидкості суспензії.
На рис. 2 показано локалізацію характерних точок мінімуму та максимуму швидкості руху бурового розчину та епюри швидкостей у площинах, перпендикулярних осьовому перерізу робочої пари, які проходять через точки максимуму і мінімуму швидкості суспензії. Під тиском промивної рідини ротор обкочується по внутрішній поверхні статера, здійснює планетарний рух, який через універсальні шарніри передається валу шпинделя, що обертає породоруйнуючий інструмент.

При цьому, як видно з епюр рис. 1 та 2, в порожнинах між
ротором та статором спостерігається зміна швидкості
Модель поля швидкостей бурового розчину
робочої рідини від максимуму (14,16 м/с) до мінімуму
в площинах перерізу робочої пари «ротор – статор»: (2,431 м/с). Найменша швидкість бурового розчину спостерігається в області входу в робочу секцію – по центру
а – переріз в осьовій площині ГВД;
потоку
1,621 м/с, у пристінній зоні корпусу 0,405 м/с.
б і в – перерізи в площинах, паралельних осьовому
перерізу робочої пари, які проходять через
Таким чином, найбільший знос робочих поверхонь
характерні точки максимуму і мінімуму
статора і ротора ГВД від твердих частинок слід очікувати в зонах максимальної швидкості потоку, яка визшвидкості суспензії
начає
кінетичну енергію твердих зерен.
а

Рис. 1

б

При цьому, як видно з епюр рис. 1 та 2, в порожнинах
між ротором та статором спостерігається зміна швидкості робочої рідини від максимуму (14,16 м/с) до мінімуму (2,431 м/с). Найменша швидкість бурового розчину спостерігається в області входу в робочу секцію –
по центру потоку 1,621 м/с, у пристінній зоні корпусу
0,405 м/с.

Таким чином, найбільший знос робочих поверхонь
статора і ротора ГВД від твердих частинок слід очікувати в зонах максимальної швидкості потоку, яка визначає кінетичну енергію твердих зерен.
Поля тисків робочої рідини в силовій секції ГВД

в

На рис. 3 показано одержані моделі поля тисків бурового розчину на поверхні ротора – на верхньому рисунку по довжині силової секції ГВД, рис. 3 а, б – в
зонах максимального (24 МПа) та мінімального тиску
(23,6 МПа). Різниця зумовлена втратою напору рідини по довжині силової секції.
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Рис. 2
Модель поля швидкостей у площинах перерізу
робочої пари «ротор – статор» у характерних
точках максимуму та мінімуму швидкості

Рис. 3
Модель поля тиску на поверхні ротора ГВД:
а – зона максимальних значень тиску;
б – зона мінімальних значень тиску

а
На рис. 4 наведено одержані моделі поля тисків бурового розчину в поперечних площинах перерізу робочої пари «ротор – статор». Як і слід було очікувати, поля
тисків корелюють із полями швидкостей (рис. 1). Чітко
простежуються порожнини високого і низького тиску,
які утворюються між зубцями ротора і статора. При
цьому максимальний тиск (24 МПа) спостерігається в
зоні, протилежній напрямку обертання ротора. Тобто
за рахунок градієнту тиску на тилову і фронтальну
частину зуба ротора останній здійснює планетарний
рух щодо осі статора, обкочуючись по зубах гумової
обкладки. Зафіксована різниця тисків створює на роторі і статорі моменти сили, рівні за величиною і протилежні за напрямом, – активний і реактивний моменти. Активний момент використовується на обертання
долота, реактивний момент сприймається колоною
бурильних труб і гаситься на стінках свердловин і в
приводних механізмах, розміщених на поверхні.

б

Рис. 4
Моделі поля тисків бурового розчину в поперечних
площинах перерізу робочої пари «ротор – статор»

Поля температури бурового розчину
в силовій секції ГВД
На рис. 5, а показано одержані моделі поля температури бурового розчину на поверхні ротора ГВД. На рис. 5,
б та в – температури бурового розчину в площинах,
паралельних осьовому перерізу робочої пари, які проходять відповідно через характерні точки максимуму і
мінімуму температури суспензії. Як бачимо, діапазон
температур бурового розчину в силовій секції ГВД досить великий – від 30 оС до 144,58 оС. Причини нагрівання бурового розчину потребують додаткового вивчення, але свою роль відіграє зафіксоване у дослідженнях [5] явище гістерезису, в результаті якого при кожному циклі відбувається виділення тепла і саморозігрів
гумової обкладки, а також нагрівання бурового робочого елемента й, очевидно, перетворення частини тиску в
тепло в парі «ротор – статор».
Максимальна температура нагрівання бурового розчину спостерігається на виході із силової секції (рис.
5, б), мінімальна – на її вході (рис. 5, в).
На рис. 6 показано графік зміни температури бурового розчину, вичислений SolidWorks на ребрі зуба
ротора по довжині силової секції. Ці дані дають уяв18 № 4 (52)/2021/БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

лення про кількісну оцінку температури бурового
розчину. «Піки» – «провали» збігаються з точками дотику ребра ротора до статора.
Одержаний матеріал моделей ГВД може бути використаний під час гідравлічних і термодинамічних
розрахунків вибійного гвинтового двигуна, вибору
раціонального режиму його експлуатації. Крім одержаних параметричних полів швидкостей, тисків і температур бурового розчину, в [4] наведений матеріал
для параметричних полів турбулентності і завихреності бурового розчину в силовій секції 'ґвинтового двигуна.
1.2

Моделювання знакозмінних навантажень
у бурильних трубах під час спускопідіймальних операцій

Під час буріння свердловин на нафту і природний газ
застосовуються бурильні труби з бурильними муф-
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Рис. 5

o

C

Графік зміни температури бурового розчину,
вичислений на ребрі зуба ротора по довжині
силової секції

Температура

Модель поля температури бурового розчину
в силовій секції ГВД:
а – на поверхні ротора;
б і в – в площинах, паралельних осьовому перерізу
робочої пари, які проходять відповідно
через характерні точки максимуму і мінімуму
температури суспензії
а

Рис. 6

б
Довжина силової секції ГВД м

в

муфти горизонтального профілю на сферичний профіль, який дає змогу бурильній трубі при незначних
кутах перекосу (відходу від вертикалі) автоматично
приймати вертикальне положення (механізм маятника), провертаючись в елеваторі, і тим самим уникнути знакозмінних навантажень під час СПО.
Етап 3. Моделювання виконано за допомогою комп'ютерної системи Simulation програмного середовища SolidWorks. Під час дослідження
елеватора до бурильної колони прикладено
навантаження 2500 кН, 3000 кН.

тами під елеватор. Під час проведення спуско-підіймальних операцій (СПО) у верхньому перерізі труб
бурильної колони навіть при незначних перекосах у
стропах елеватора або у столі ротора виникають знакозмінні навантаження, які зумовлюють утворення
мікротріщин та становлять небезпеку обриву бурильної колони, обмежуючи термін експлуатації бурильних труб.
Моделювання у системі Simulation програмного середовища SolidWorks дає змогу виконати порівняльне дослідження різних конструкцій муфт бурильних труб і елеваторів під них для уникнення знакозмінних навантажень на бурильні труби під час спускопіднімальних операцій [6].
Моделювання елеватора і бурильної колони із застосуванням програми «Компас» та модуля Simulation
ресурсу SolidWorks потрібно виконувати поетапно.
Етап 1. Отримання 3D-моделі муфти бурильної труби
й елеватора під неї із застосуванням програми
«Компас».
Етап 2. Отримання 3D-моделі муфти бурильної труби
й елеватора під неї із застосуванням програми
«Компас» у двох варіантах: а) до модернізації;
б) після модернізації.
Модернізація муфти бурильної труби та елеватора
під неї полягає в заміні нижньої упорної поверхні

Отримані в результаті проведених досліджень значення напружень показані на рис. 7 і 8.
На рисунках показано шкалу напружень, які виникають у обладнанні під дією навантаження.
При навантажені 2500 кН = 250 т у варіанті елеватора
до модернізації (прототип) у сполученні «елеватор –
бурильна труба» (рис. 7, а) виникають максимальні напруження 3067 Н/мм2, що перевищує границю плинності 1200 Н/мм2 і, отже, викликає руйнування обладнання.
При навантажені 2500 кН = 250 т у варіанті елеватора
після модернізації картина напружень у сполученні
«елеватор – бурильна труба» (рис. 7, б) зовсім інша –
максимальні напруження не перевищують 922,717 Н/мм2,
що нижче за границю плинності 1200 Н/мм2.
При навантажені 3000 кН = 300 т у варіанті елеватора до
модернізації (прототип) у сполученні «елеватор –
бурильна труба» (рис. 8, а) виникають максимальні напруження 4294 Н/мм2, що суттєво перевищує границю
плинності 1200 Н/мм2 і, отже, викликає руйнування
обладнання.
При навантажені 3000 кН = 300 т у варіанті елеватора
після модернізації картина напружень у сполученні
«елеватор – бурильна труба» (рис. 8, б) інша – максимальні напруження не перевищують 1175 Н/мм2, що дещо
нижче за границю плинності 1200 Н/мм2.
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Рис. 7
Параметричне поле напружень елеватора бурильної колони при навантажені 2500 кН = 250 т:
а – до модернізації; б – після модернізації
а

б

Рис. 8
Параметричне поле напружень елеватора бурильної колони при навантажені 3000 кН = 300т:
а – до модернізації; б – після модернізації
а
б

Таким чином, як показують модельні дослідження зразка
елеватора, бурильної колони і муфти, проблема зменшення (уникнення) знакозмінних навантажень на бурильні труби під час спуско-піднімальних операцій може
бути вирішена шляхом зміни геометрії упору корпуса
елеватора та муфти.
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ВИСНОВКИ
Результати моделювання з використанням комп'ютерного ресурсу SolidWorks дають змогу отримати параметричні поля швидкостей, тисків, температур, турбулентностей і завихрення для потоків рідин, а також параметричні поля механічних напружень для деталей і
збірок.
На прикладах моделювання об'єктів нафтогазової галузі
показано, що отримані за допомогою SolidWorks моделі
можуть бути використані під час гідравлічних, термодинамічних розрахунків рідинних потоків, а також міцнісних розрахунків конструкцій, що знаходяться під навантаженням, і вибору раціонального режиму експлуатації
змодельованих об'єктів.
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Буріння свердловин
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Р

озроблено фільтраційну установку для модельних досліджень процесів глушіння нафтових і газових
свердловин за пластових умов. Використання у плунжері зворотного клапана та порожнистого циліндра надало можливість отримувати більш достовірні дані для якісної і кількісної оцінки явищ, що
відбуваються у привибійній зоні під час глушіння та освоєння свердловин.
КЛЮЧОВІ СЛОВА
Установка, моделювання, свердловина, глушіння.

Р

азработана фильтрационная установка для модельных исследований процессов глушения нефтяных и
газовых скважин при пластовых условиях. Использование в плунжере обратного клапана и полого цилиндра позволило получать более достоверные данные для качественной и количественной оценки
явлений, происходящих в призабойной зоне при глушении и освоении скважин.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Установка, моделирование, скважина, глушение.

A

ﬁltration unit has been developed for model studies of the processes of well killing oil and gas wells under
reservoir conditions. The use of a non-return valve and a hollow cylinder in the plunger made it possible to
obtain more reliable data for a qualitative and quantitative assessment of the phenomena occurring in the
bottomhole zone during well killing and well development.
KEY WORDS
Installation, modeling, well, well killing.
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Глушіння свердловини є одним із найважливіших процесів у технологічному ланцюгу нафтовидобувної галузі. Можливість його лабораторного моделювання
дає можливість оцінити ступінь негативного впливу рідини глушіння і її подальше застосування в умовах конкретного родовища. Тому моделювання процесів, що
протікають у свердловині і привибійній зоні пласта,
поряд із промисловими даними є важливим доповненням під час вивчення і підвищення ефективності
глушіння свердловин для їх ремонту. Перевагою лабораторних досліджень є можливість повторення дослідів з однією і тією ж моделлю пласта за різних умов їх
проведення. Водночас необхідно відзначити, що лабораторні методи не можуть повною мірою відтворити
реальні умови перебігу пластових процесів, а є лише
якісним їх показником.
Основними негативними факторами, що впливають
на проникність продуктивного пласта під час глушіння, є поглинання рідини глушіння, зниження дебіту
свердловин і збільшення обводнення, довгий період
виходу на робочий режим, утворення нерозчинних
осадів ув результаті взаємодії з пластовими флюїдами, набухання глинистих компонентів порід-колекторів за рахунок гідратації, утворення у пласті стійких водонафтових емульсій, зниження фазової проникності для нафти тощо [1–4].

Рис. 1
Принципова схема установки
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Рис. 2
Загальний вигляд плунжера з камерою
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Основною метою було розроблення установки для
моделювання процесів, які відбуваються у привибійній зоні нафтових і газових свердловин, для проведення якісної і кількісної оцінки ефективності
рідин глушіння під час моделювання процесів глушіння.
Створена установка (рис. 1, 2) включає кернотримач 1
(рис. 1), усередині якого встановлено плунжери 2 і 3 ,
між якими розташований зразок гірської породи 4 [5].
До кернотримача 1 через трубопровід 5, вентиль 6 і
трубопровід 7 під'єднано прес 8 для створення гідрообтиску, що імітує гірський тиск. Контроль за тиском
гідрообтиску здійснюється манометром 9. Прес 8
через трубопровід 7, вентиль 10 та трубопровід 11
з'єднано із забірним бачком 12. Балон із стисненим
газом 13 з манометром 14 через вентиль 15, трубопровід 16 і вентилі 17, 18, 19 з'єднано з поршневими
контейнерами 20, 21, 22. Через вентилі 23, 24, 25 і
систему трубопроводів 26, 27, 28 поршневі контейнери 20, 21, 22 сполучені з плунжерами 2 і 3 кернотримача 1. Плунжери 2 і 3 (рис. 2) обладнано трьома
подовжніми каналами 29, 30, 31, гідравлічно об'єднаними з відповідними трьома радіальними каналами
32, 33, 34 через запірні вентилі 35, 36, 37. Плунжер 2
кернотримача 1 обладнано камерою 38 зі зворотним
клапаном 39 та порожнистим циліндром 40, які гідравлічно пов'язані зі зразком гірської породи 4. Через
трубопровід 27 вентиль 41 та трубопровід 42 плунжери 2 і 3 під'єднані до регулятора тиску 43 для підтримання пластового тиску у кернотримачі 1. Плунжери 2 і 3 обладнані манометрами 44–49. На виході з
регулятора тиску 43 встановлено мірний циліндр 50
для відбору та заміру об'єму робочих флюїдів. Регулятор тиску 43 через трубопровід 51, вентилі 52, 53 з
манометром 54 і вентилем 55, буферний контейнер
56, трубопровід 57, вентиль 58, трубопровід 16 і вентиль 15 з'єднано з балоном із стисненим газом 13.
Необхідна температура у кернотримачі 1 підтримується термостатом (на схемі не показано). Вся установка, окрім манометрів 9, 14, 44–49, 54, преса 8, забірного бачка 12, балона із стисненим газом 13 із вентилем 15, мірного циліндра 50, розміщена у окремому
спеціальному термостаті, де підтримується пластова
температура (на схемі не показано).
Установка працює таким чином.
Вихідний стан – усі вентилі закрито. У кернотримач 1
завантажують екстрагований і просушений зразок
гірської породи 4. Контейнери 20–22 заповнюють досліджуваними рідинами, якими можуть бути і пластові
флюїди. За допомогою спеціального термостата в
установці відтворюють пластову температуру. Одночасно термостатом у кернотримачі 1 створюють необхідну температуру (пластову або будь-яку необхідну у
цей момент часу).

Відкривають вентиль 10 і наповнюють через трубопровід 7 прес 8 робочою рідиною для гідрообтиску
зразка 4 у кернотримачі 1 із забірного бачка 12. Закривають вентиль 10 і відкривають вентиль 6. Пресом 8
через вентиль 6 і трубопровід 5 робочу рідину подають у кернотримач 1. Створюється гідрообтиск зразка 4, імітуючи гірський тиск. Контроль тиску гідрообтиску здійснюється за допомогою манометра 9.
Відкривають вентиль 15 і заповнюють стисненим
газом трубопровід 16. Тиск стисненого газу контролюють манометром 14. Відкриванням вентиля 58 за
відкритого вентиля 53 через трубопровід 57 буферний контейнер 56 заповнюють стисненим газом до
необхідного тиску, який контролюють за допомогою
манометра 54. При досягненні необхідного тиску закривають вентиль 58. Відкривають вентиль 52, подаючи стиснений газ із буферного контейнера 56 через
вентилі 53, 52 і трубопровід 51 у регулятор тиску 43,
чим створюють у ньому необхідний тиск, який дорівнює тиску у буферному контейнері 56.
У разі необхідності створення у зразку гірської породи 4 залишкової водонасиченості вона здійснюється
одним із загальновідомих методів, наприклад методом витіснення. Для цього відкривають вентилі 17–19,
після чого через раніше відкритий вентиль 15 із балона зі стисненим газом 13 через трубопровід 16 у поршневі контейнери 20–22 надходить стиснений газ.
Відкриваючи вентиль 23 через трубопровід 26, вентиль 35, радіальний канал 32 плунжера 2 і подовжній
канал 29 плунжера 2 направляють необхідну у цей
момент рідину до зразка гірської породи 4.
Контроль тиску на вході у зразок гірської породи 4 здійснюється манометром 41, а на виході – манометром 45.
Після проходу рідини через зразок гірської породи 4
вона через аналогічної конструкції плунжер 3 (відкривши з'єднаний з трубопроводом 42 вентиль плунжера 3), через трубопровід 42 надходить у регулятор
тиску 43, після чого флюїд відводиться у мірний циліндр 50, де відбирається проба та вимірюється її об'єм.
За різницею тисків на вході і виході зі зразка гірської
породи 4, динамічної в'язкості і об'єму рідини, що накопичилася у мірному циліндрі 50 за певний час, і геометричними розмірами зразка гірської породи 4 розраховують його проникність.
У разі необхідності заміни рідин для фільтрації через
зразок гірської породи 4 перекривають вентиль 35 радіального каналу 32 плунжера 2 та вентиль 23 і відкривають вентиль 24 або/та 25 і вентиль 36 або/та 37 плунжера 2. Таким чином у зразок гірської породи буде надходити рідина з поршневого контейнера 21 або/та 22.
При відкритих вентилях 35–37 плунжера 2 та вентилях
23–25 у зразок гірської породи 4 будуть одночасно
надходити рідини з поршневих контейнерів 20–22.
23 № 4 (52)/2021/БУРІННЯ СВЕДЛОВИН

НАФТОГАЗОВА

ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

Однак у плунжері 3, на відміну від плунжера 2, досліджувані рідини попередньо перемішуються у камері 38
при спрацюванні зворотного клапана 39, за рахунок
чого здійснюється точне дозування суміші у зразок
гірської породи 4. Через порожнистий циліндр 40, що
простягається на усю довжину камери, досліджувані
рідини подаються безпосередньо у зразок гірської
породи 4 або відводяться через поздовжній канал 30,
вентиль 37 та радіальний канал 34 назовні.
Для зміни напрямку фільтрації рідин у зразку гірської породи 4 закривають вентилі 35, 37 плунжера 2 і відкривають відповідні вентилі плунжера 3, які сполучені через
трубопроводи 26, 28 (закривши з'єднаний із трубопроводом 42 вентиль плунжера 3), закривають вентиль 24 і
відкривають вентиль 36 плунжера 2 і вентиль 41. Тоді
рідини з контейнера 20 або/та 22 через вентилі 23, 25,
трубопроводи 26, 28, плунжер 3 направляють у зворотному напрямку через зразок гірської породи 4, вентиль 36 плунжера 2, трубопровід 27, вентиль 41, трубопровід 42, через регулятор тиску 43 у замірний циліндр 50.
Таким чином, запропонована установка для моделювання процесів, які відбуваються у привибійній зоні
нафтових і газових свердловин під час впливу на привибійну зону різного роду активних хімреагентів. Використання у плунжері зворотного клапана для безпосередньої подачі реагентів у камеру у певний момент
часу, а також порожнистого циліндра, що простягається
на усю довжину камери для створення можливості подачі досліджуваних рідин безпосередньо у зразок
гірської породи, дає можливість отримати більш достовірні дані для якісної і кількісної оцінки явищ, що відбуваються у привибійній зоні продуктивних пластів під

час проведення технологічних процесів впливу на породу-колектор хімічними реагентами, зокрема під час їх
глушіння та освоєння.
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Д

ослідження та розробки, що пов'язані з використанням водню як палива, нині є надзвичайно актуальними. Найбільш поширеною є
ідея використання водню як палива у суміші з природним газом для забезпечення декарбонізації атмосфери та зменшення впливу на глобальні кліматичні
зміни шляхом скорочення викидів СО2 з продуктами
згорання вуглеводневого палива. Збільшення концентрації водню у суміші з природним газом на кожні
10% дає можливість пропорційно зменшити коефіцієнт викидів СО2 в атмосферу приблизно на ті ж 10%.
Під час вивчення практичної можливості використання таких горючих сумішей основним є питання про
можливу і допустиму частку водню у таких горючих
газах – сумішах. Вирішення цього питання є компромісом між намаганням, з одного боку, збільшити частку
водню як замінника природного газу, а з іншого – забезпечити основні принципи безпеки й ефективності
використання сумішевого газу, а також мінімізації
інвестицій, котрі необхідні для переходу газоспалювальних і топкових пристроїв із чистого природного
газу, для якого вони були призначені, на горючу суміш
природного газу і водню.

Важко розділити думку деяких авторів [1], котрі стверджують про реальність заміни природного газу водневими сумішами з умістом водню 50% і вище в газових
побутових приладах. Критерії, котрі вибирають автори
для обґрунтування доцільності такого вибору, не корелюють із нормованими критеріями взаємозамінності
горючих газів.
Для класичної теорії і практики спалювання горючого
газу питання взаємозамінності двох різних горючих
газів не є новим. У різних країнах до цього питання приходили тоді, коли виникала альтернатива використання основного горючого газу, наприклад природного. Такою альтернативною міг бути біогаз, генераторний газ, нафтозаводський газ, скраплений пропанбутан, скраплений природний газ (LNG) і інші горючі
гази та їх суміші. Такою альтернативою можуть бути
також горючі суміші водню з іншими газами. На території нафтопереробних заводів, наприклад, існує практика використання нафтозаводського газу з високим
умістом водню в суміші з природним газом як палива
для нафтопереробних печей і установок нафтопереробки.
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Звернемося до вимог нормативної документації, чинної в Україні, з питання щодо якості горючого газу і
можливості його взаємозамінності. Під взаємозамінністю згідно з вимогами нормативів розуміють можливість сталої, ефективної і безпечної роботи газоспалювального обладнання при заміні одного горючого
газу іншим без внесення будь яких змін у конструкцію
пальника й іншого обладнання паливовикористовуючої установки, а також без зміни режиму роботи і
налаштувань роботи такого обладнання.

Рис. 1
Діаграма американської газової асоціації (AGA)
ефективного згорання газу:
1 – зона проскоку полум'я;
2 – зона відриву полум'я;
3 – зона утворення жовтих проблисків полум'я;
4 – зона утворення продуктів хімічного недопалу;
5 – зона стабільного й ефективного згорання газу [2, 3]

Таким чином, лише для взаємозамінних газів існує
можливість безперешкодного і багаторазового переходу у часі з одного горючого газу або суміші газів на
інший горючий газ із збереженням (або незначними
допустимими змінами) таких характеристик процесу
горіння:
теплової потужності паливоспалювального агрегату, N, кВт;

–

ефективності або коефіцієнту корисної дії роботи агрегату, ƞ, %;

–
–
–

Кількість первинного повітря, α1

–

10

запобігання виникненню жовтих проблисків полум'я й утворенню сажистих частинок у полум'ї.

Із практики спалювання горючих газів відомо, що стійке й ефективне згорання газу у потоку – це процес, котрий суттєво залежить від режимних параметрів організації такого процесу. До таких параметрів відносяться:
витрати газу і повітря для його окиснення, у тому числі
первинного повітря (для інжекційних пальників комунально-побутових приладів), співвідношення між кількістю повітря і теоретичною потребою у ньому, яке називають коефіцієнтом надлишку повітря, α; теплове навантаження на газоспалювальний агрегат, N, кВт; швидкість подачі газу і повітря тощо.
Відомо, що область ефективного і стабільного горіння
будь-якого горючого газу обмежена зонами порушення стійкості факелу (проскоку або відриву полум'я) і неефективного горіння (утворення продуктів хімічного
недопалу). На діаграмі (рис. 1) в осях «теплова потужність, N кВт – кількість первинного повітря, α1» розташування цих зон виглядає таким чином:
Таким чином, під час вирішення питання про можливість
взаємозамінності двох газів – основного, для якого запроєктована робота пальника, й альтернативного, який
повинен замінити основний, – важливо забезпечити
стійку й ефективну роботу пальника й установки не
лише без змін конструкції і режиму роботи установки, а
й із дотриманням проєктної (паспортної) величини коефіцієнта регулювання пальника [2].
Згідно з [4] на території України характерним є використання в основному природного газу другої категорії
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повноти згорання палива (забезпечення допустимої концентрації продуктів хімічного недопалу палива у продуктах згорання);
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0
Теплова потужність пальника, кВт

групи L або Е. Ідекс взаємозамінності Воббе за нижчою
теплотою згорання для газів групи L повинен мати значення від мінімального 39,1 МДж/м3 до максимального
44,8 МДж/м3 (приведених до умов: температура 15 oC,
тиск 1013,25 мбар), а теплота згорання повинна приблизно бути у межах від 34 до 54,6 МДж/м3. Газове обладнання на території України випускається, постачається і
експлуатується саме для такої категорії газів.
Визначення індексу Воббе виконується відповідно до
залежності:
Wi =

Hi Hi
= ; ,
d ρг
ρпов

де: Hi – нижча теплота згорання горючого газу1,
МДж/м3;
d – відносна щільність горючого газу;
ρг, ρпов, – щільність горючого газу і повітря на горіння за
однакових умов, кг/м3.
Тотожність (точна або приблизна) індексу Воббе W1 =
W2 ± 5% для двох газів означає, що газові прилади, які
використовують різні горючі гази, будуть ефективно і
безпечно працювати за сталої потужності під час спалювання цих газів без будь-яких змін у конструкції
газопальникових і топкових пристроїв і без коригування режимних параметрів роботи газоспалювальної
техніки.
Згідно з вимогами [4] для ефективної і безпечної експлуатації газовикористовуючого обладнання, що надходить споживачам, воно повинно пройти випробування
шляхом спалювання певних випробувальних газів,
1

Можливим є також визначення індексу Воббе за величиною вищої теплоти згорання

НАФТОГАЗОВА

ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

кожен із яких за своїм складом є критичним із погляду
забезпечення зазначених вище характеристик роботи
обладнання. Таким чином, індекс Воббе є не єдиним
критерієм взаємозамінності газів. Тотожність індексу
Воббе для двох газів є необхідною, але не достатньою
умовою для забезпечення взаємозамінності газів.

більності факелу і виникнення явища проскоку полум'я.
І це важливо для теми, котра розглядається у цій статті.
Важливо відзначити, що водень як горючий газ має різко
відмінні характеристики від основного і єдиного легітимного згідно з нормативами України горючого газу –
природного.

Так, наприклад, для горючих газів, що об'єднані групами
L і E, такими випробувальними газами для виробників
газового обладнання є такі (таб. 1).

Нижче, у табл. 2, наведено порівняння фізико-хімічних
властивостей метану як основного горючого компоненту природного газу і водню. Насамперед вибиралися горючі характеристики цих двох газів.

Як видно із табл. 1, для випробування газового обладнання на наявність проскоку пропонується газова суміш
зі вмістом водню до 23%. Таким чином, вміст водню 23%
у суміші з природним газом згідно з вимогами ДСТУ
ГОСТ EN 437:2014 є критичним із погляду втрати ста-

Як свідчать дані таблиці, відмінність у горючих характеристиках метану і водню надзвичайно велика, що

Таблиця 1

Тип, склад і характеристики випробувальних газів
Група
мережного
горючого газу

Назва випробувальної характеристики роботи газоспалювального обладнання

Проскок полум'я

Друга
категорія,

група L

Друга

категорія,
група E

G222
Cклад:СН4-77% об.
Н2-23% об.
Wi=42.87 МДж/м3
Hі=28.53 МДж/м3

Відрив полум'я

Повнота згорання палива
і сажоутворення
(жовті проблиски полум'я)

G27
Cклад:СН4-82%
об.
С3Н8-18%об.
Wi=35,17МДж/м3
Hі=27,89МДж/м3

G26
Cклад:СН4-80% об.
С3Н8-7% об.
N2-13% об.
Wi=40,52 МДж/м3
Hі=33,36 МДж/м3

G231
Cклад:СН4-85% об.
С3Н8-15% об.
Wi=36,82МДж/м3
Hі=28,91 МДж/м3

G21
Cклад:СН4-87% об.
С3Н8-183% об.
Wi=49,60 МДж/м3
Hі=41,01 МДж/м3

Таблиця 2

Деякі горючі характеристики метану, СН4, і водню, Н2 (t = 20 oC), [3]
Назва горючої характеристики

Од. вим.

Величина характеристики
CН4
Н2

Нижча теплота згорання
Індекс Воббе (нижчий)
Межі спалахування у суміші з повітрям:
– нижча, Хн
– вища, Хв
Теоретичні витрати повітря на горіння
Температура горіння (жаропродуктивність)
Об'єм продуктів згорання (α = 1)
Максимальна швидкість розповсюдження
(поширення) полум'я
Коефіцієнт надлишку повітря α на межах спалахування:
– нижній межі спалахування
– верхній межі спалахування
Теоретична потреба у повітрі для повного згорання
(стехіометрична кількість повітря)
Щільність

МДж/м
МДж/м
% об.

335,88
348,22

10,79
41,02

м3/ м3
C
м3/ м3

5,0
15,0
9,52
2043
10,52

4,0
75
2,38
2235
2,88

м/с

0,37

2,67

1,8
0,65

9,8
0,15

9,52
0,71

2,38
0,089

o

м3/м3
кг/м3
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спричиняє повну відсутність їх взаємозамінності навіть
без розгляду спеціальних критеріїв. Витрати повітря
для повного згорання і об'єм продуктів згорання відрізняються у 4 рази, швидкість розповсюдження полум'я –
у 7 разів, кількість первинного повітря, котре гарантує
горіння без проскоку, відрізняється у 4 рази.

Збільшення концентрації водню у складі суміші газів
призводить до розширення діапазону між нижньою і
верхньою межею горіння й ускладнює стабільний процес горіння без проскоку і відриву полум'я у пальнику.
Суміш газу стає горючою у більш широкому діапазоні
концентрацій.

Порівняння індексів взаємозамінності Воббе для метану і водню підтверджує факт неможливості переведення пальників на природному газі на водень – відмінність
індексу Воббе для цих газів становить 15%, що у 3 рази
перевищує нормовану величину 5%. Забезпечити
перехід роботи пальника із природного газу на водень
без змін у конструкції пальника і без втрати теплової
потужності установки неможливо.

Як видно із даних табл. 3, нормативна вимога про досягнення допустимих змін індексу Воббе для природного
газу, що замінюється, і газу-замінника ( суміші природного газу і водню) не дотримується уже для суміші з
об'ємним умістом водню 20–25%. Таким чином, забезпечити перехід роботи пальника із природного газу на
горючу суміш з умістом водню більше за 20–25% без
внесення змін у конструкцію пальника і режим його
роботи, а також конструкцію і режим роботи тягодуттьових пристроїв установки неможливо з міркувань
забезпечення сталості теплової потужності й оптимальних параметрів роботи установки.

Таким чином, надзвичайної актуальності набуває питання про використання не чистого водню, а суміші водню і
природного газу, і про допустимий вміст водню у такій
горючій суміші для можливості безперешкодного переходу роботи пальників із природного газу на газ, що містить водень.

Аналіз інших нормованих за [5] критеріїв і індексів взаємозамінності – індексів Кноу, Даттона, Вівера, методів
AGA і Дельбурга – свідчить про факт відсутності взаємозамінності природного газу і його суміші з воднем
за умови об'ємного вмісту водню більше 15–20% об.

Для суміші природного газу і водню було виконано розрахунки основних горючих характеристик за умови різного вмісту водню у суміші. Результати розрахунків наведено у табл. 3 і на рис. 2–4.

Таблиця 3

Горючі характеристики суміші природного газу і водню [3]
Найменування характеристики суміші

Од. вим.

Щільність
Теплота згорання нижча
Індекс Воббе за нижчою теплотою згорання
Відмінність індексу Воббе суміші від індексу Воббе
природного газу (48,22)
Межі спалахування:
– нижня
– верхня
Коефіцієнт надлишку повітря на межах спалахування
– на нижній межі спалахування
– на верхній межі спалахування
Швидкість проскоку полум'я
Граничний коефіцієнт надлишку повітря на межі
утворення жовтих проблисків полум'я
Теоретична потреба у повітрі для повного згорання
(стехіометрична кількість повітря)
Об'єм продуктів повного згорання (α = 1,15)
Склад продуктів повного згорання:
– водяна пара, H2O
– азот, N2
– кисень, О2
– діоксид вуглецю, СО2
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Вміст Н2 у суміші, % об.
30
50

кг/м3
МДж/м3
МДж/м3

0,65
33,38
46,95

0,52
28,36
44,37

0,4
23,33
41,81

%
% об.

2,6
4,9
16,3

8,0
4,6
19,7

13,2
4,4
25,0

2,2

2,70

3,62

м/c

0,19

0,26

0,37

-

0,21

0,19

0,17

м3/ м3
м3/ м3
% об.

8,8
11,1

7,4
9,3

5,9
7,6

167,1
72,3
2,5
8,1

18,2
71,8
2,4
7,5

19,8
71,2
2,4
6,6
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Рис. 2

Рис. 3

Коефіцієнт надлишку повітря на нижній
і верхній межах спалахування

Вміст горючого газу на нижній і верхній
межах спалахування
30
Концентрація горючого газу у суміші, % об.
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Дослідження, що проведені автором під час спалювання нафтозаводського газу на Кременчуцькому НПЗ
із змінною складовою частиною водню від 20% до
54% об. , підтверджують, що спалювання газів із значною кількістю водню ( більше 20%) призводить до кардинальних змін у роботі газопальникових пристроїв і
масового переходу їхньої роботи у режим проскоку полум'я. Змінюється також емісійна тепловіддача факелів і
конвективний теплообмін на поверхнях нагрівання.
Об'єм і cклад продуктів згорання під час внесення водню до горючої суміші також змінюються. Так, у разі переходу на спалювання суміші з умістом водню до 30%
об. об'єм продуктів згорання зменшується з 11,95 м3/м3
до 7,59 м3/м3 з одночасним зменшенням умісту СО2 у
складі продуктів згорання. Ці два фактори призводять
до погіршення теплообміну у топках теплогенерувальних агрегатів.
Одним із можливих способів спалювання різних газів в
одних газопальникових пристроях без суттєвої зміни їх
конструкції є зміна тиску газу перед пальником. Для
реалізації переходу з одного горючого газу на інший
необхідно перейти на інший тиск горючого газу перед
пальником та змінити встановлені режимні параметри
його роботи. Після цього дещо змінений варіант критерію взаємозамінності – розширений індекс Воббе
для замінюваного газу і газу-замінника не повинен відрізнялися більш ніж на 5%. Розширений індекс Воббе,
на відміну від простого, включає в себе тиск газу перед
пальником і визначається згідно із залежністю [3, 7]:
Wip = Hi x

Pi
;
di

де Pi – тиск газу перед пальником, кПа.
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Рис. 4
Швидкість газоповітряної суміші у пальнику,
за якої відбувається проскок полум'я
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Тиск газу, котрий необхідно підтримувати для забезпечення сталої теплової потужності агрегату при заміні,
наприклад, природного газу з характеристиками P1, ρ1, H1
на суміш природного газу і водню з умістом водню до
30% і характеристиками P2, ρ2, H2 обчислюється згідно із
залежністю:
ρ2 Н1 2
Рг2 = Рг1 ρ Н .
1
2

( (

Для комунально-побутових пристроїв номінальний
паспортний тиск природного газу перед пальниками
становить 1270 Па. Підтримання сталої теплової потужності при переході на спалювання газової суміші з умістом водню, наприклад, 30% об. потребує згідно з наведеною залежністю збільшення цього тиску до 1500 Па.
А для горючої суміші з часткою водню 50%, що
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рекомендується у роботі [1], тиск перед пальником
повинен становити уже 1700 Па. Це буде вимагати
корінних змін у роботі газорозподільних мереж і
газорегуляторних пунктів.
Таким чином, забезпечення взаємозамінності природного газу і його суміші із значним (більшим за 20–
25% об.) умістом водню без внесення змін у конструкцію
і режим роботи пальника і газоспалювалювальної установки є проблематичним.
Досягти практичної можливості використання газоспалювальних установок, що призначені для природного газу на горючих сумішах його з воднем у кількості,
що перевищує 20… 25%, можна лише за умови зміни
конструкції пальника і зміни тиску горючого газу перед
пальником.
Для інжекційних пальників низького тиску побутових
газових приладів для цього необхідно змінити як діаметр сопла, так і тиск газу у газопроводах розподільних
мереж, забезпечити технічну можливість фіксації небезпечної концентрації у газифікованих приміщеннях
витоків газу із більш широкими межами спалахування.
Зміна діаметру сопла інжекційного пальника забезпечить інжекцію потрібної кількості первинного повітря
на горіння до корпусу пальника, що гарантуватиме
відсутність проскоку полум'я під час роботи на горючій
суміші з умістом водню. А зміна тиску газу перед пальником забезпечить сталу теплову потужність.
У разі використання дуттьових пальників необхідна
заміна конструкції пальників і їх стабілізаторів. При
цьому доцільне використання наявного досвіду організації такого спалювання в Україні під час спалювання у
промислових установках газів високо- і середньотемпературної перегонки твердого і рідкого палива, а також
біогазу [6].
За умови отримання в результаті таких розрахунків
прийнятних для газорозподільних мереж і конструкції
пальника змін безпечного спалювання горючої газової
суміші із збереженням теплової потужності можна досягти за умови підтримання сталого вмісту водню у суміші.

Експериментальні дослідження інжекційних пальників,
встановлених на установках для спалювання нафтозаводських газів із високим умістом водню, свідчать про
масовий перехід їхнтої роботи у режим проскоку полум'я за умови збільшення концентрації водню вище
20% об. Це є результатом розширення діапазону між
нижньою і верхньою межею горіння, а також значного
збільшення швидкості розповсюдження полум'я за
умови збільшення вмісту водню у горючій суміші.
Досягти практичної можливості використання газоспалювальних установок, що призначені для природного
газу на горючих сумішах його з воднем у кількості, що
перевищує 20–25%, можна лише за умови зміни конструкції пальника і зміни тиску горючого газу перед пальником.
Використання газів з високим умістом водню вимагає
перегляду нормативів із розрахунку теплообміну на поверхнях нагрівання теплогенерувального обладнання. З
огляду на вищезазначене, а також з урахуванням суттєвої небезпеки в умовах масової некваліфікованої експлуатації побутових газових приладів, висновки про
можливість широкого застосування сумішей природного газу із значним умістом водню доцільно робити,
можливо, після більш фундаментальних досліджень з
урахуванням усіх факторів впливу і типу газопальникових пристроїв.
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ВИСНОВОК
Заміна одного горючого газу іншим на наявному газоспалювальному обладнанні є складним інженерним
процесом, який потребує детального й уважного розгляду. Питання зводиться до безпеки й ефективності
використання горючого газу.
Аналіз нормованих в Україні критеріїв взаємозамінності й експериментальні дослідження спалювання горючих нафтозаводських газів із високим умістом водню в
печах нафтопереробного заводу свідчать про можливість спалювання горючих сумішей водню з природним
газом за умови дотримання забезпечення сталої теплової потужності газоспалюючих установок, відсут-ності
продуктів хімічного недопалу й утворення сажі,
відсутності явищ проскоку і відриву полум'я. Виходячи із
нормативних індексів взаємозамінності, граничним
умістом водню у горючій суміші із природним газом є
його вміст, що не перевищує 20–25% об.
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С

таття спрямована на підготовку майбутніх фахівців у питанні побудови та впровадження на
виробництві систем управління охороною праці та промислової безпеки в нафтогазовій
промисловості України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Компетентність, ціль, невідповідність, працівник, система управління, охорона здоров'я, безпека праці,
нафтогазова промисловість.

С

татья направлена на подготовку будущих специалистов в вопросах построения и внедрения на
производстве систем управления охраной труда и промышленной безопасности в нефтегазовой
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health and safety management systems in the oil and gas industry of Ukraine.
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ВСТУП
Впродовж останнього часу постійно зростають ризики виникнення техногенних аварій і катастроф, загибелі або травмування працівників внаслідок недосконалості технологічного устаткування, порушення
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
У цій ситуації фахівці з цивільної безпеки повинні
володіти сучасними системами побудови менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці в нафтогазовій промисловості, впровадження та постійного її
вдосконалення як частини інтегрованої системи менеджменту управління виробництвом.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Результатом вивчення дисципліни «Навчання та регулювання у сфері цивільної безпеки» магістрів спеціальності 263 «Цивільна безпека» повинно бути
вміння [5]:
–
застосовувати спеціалізовані концептуальні
знання, що включають сучасні наукові розробки, для розв'язання наукових і прикладних завдань у сфері охорони праці та промислової
безпеки;
–
ефективно управляти складними робочими
процесами у сфері цивільної безпеки, у тому
числі непередбачуваними та такими, що потребують нових стратегічних підходів; об'єктивно
оцінювати результати діяльності персоналу та
колективу;
–
відшукувати необхідну інформацію у спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах
інформації, аналізувати та об'єктивно оцінювати інформацію;
–
інтегрувати знання з різних галузей для розв'язання теоретичних та/або практичних завдань і
проблем у сфері цивільної безпеки.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під час вивчення теми «Етапи розроблення і подальшого вдосконалення системи управління промисловою безпекою» дисципліни «Навчання та регулювання у сфері цивільної безпеки» необхідно спрямовувати студентів на вивчення сучасних прогресивних
систем охорони праці, в основі яких лежить ризикоорієнтований підхід (РОП).
Сучасна система менеджменту охорони здоров'я та
безпеки праці (ОЗБП) повинна спиратися на ідентифікацію небезпек та оцінку ризиків. Небезпека – це
потенційне джерело шкоди згідно з ДСТУ 2293-2014
«Охорона праці. Терміни та визначення понять», або
це сукупність чинників, пов'язаних з експлуатацією
промислового підприємства, що діє постійно або виникає внаслідок певної ініціювальної події чи певного збігу обставин, що чинять (здатні чинити) негативний вплив на реципієнтів згідно з ДСТУ 2156-93
«Безпечність промислових підприємств. Терміни та
визначення».
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У процесі ідентифікації небезпек виявляються всі небезпеки для працівника та підприємства, а також для
клієнта і суспільства. Це означає зміну підходу до охорони праці: від примусового виконання приписів і
норм до підходу «потрібно для усунення ризику».
Основним питанням теорії і практики охорони праці, в
тому числі й управління охороною праці, є питання
підвищення рівня безпеки. Порядок пріоритетів під
час розроблення будь-якого проєкту потребує, щоб
уже на перших стадіях розроблення продукту або
системи у відповідний проєкт, наскільки це можливо,
були включені елементи, що виключають потенційну
небезпеку. На жаль, це не завжди можливо. Якщо
виявлену небезпеку неможливо виключити повністю,
необхідно знизити імовірність її появи до припустимого рівня шляхом вибору відповідного рішення. Досягти цієї мети можна кількома шляхами. Це може бути
повна або часткова відмова від робіт, операцій та систем, які мають високий ступінь небезпеки, заміна небезпечних операцій іншими – менш небезпечними,
удосконалення систем та об'єктів або застосування
відповідних технічних чи організаційних заходів.
Кожен із зазначених напрямів має свої переваги і недоліки, і тому часто заздалегідь важко сказати, який з
них кращий. Як правило, для підвищення рівня безпеки завжди використовується комплекс цих заходів
та засобів. Для того щоб надати перевагу конкретним
заходам та засобам або певному їх комплексу, необхідно мати кількісну оцінку безпеки чи небезпеки. Саме
такою кількісною оцінкою небезпеки є ризик, який є
невід'ємною частиною таких понять, як безпека та
небезпека.
Тому під час ознайомлення студентів із різними методами оцінки ризиків потрібно розглядати заходи щодо
управління ними з метою постійного моніторингу
рівня ризику, набуття уміння визначати неприпустимий ризик і конкретно реагувати на такі ситуації. Підприємство, що здійснює оцінку ризику і приймає відповідний рівень як припустимий, згоджується на наслідки (можливі випадки). З цієї позиції визначення терміна «безпечна праця» може бути сформульоване як
свідоме прийняття припустимого ризику.
Необхідно також розкривати студентам всі переваги
системного підходу до систем менеджменту охорони
здоров'я та безпеки праці на практичних заняттях у
процесі вивчення стандарту ДСТУ ISO 45001:2019.
Під час ознайомлення студентів із цим стандартом
пропонується розглянути методику впровадження
систем менеджменту ОЗБП, яка встановлює вимоги
щодо етапності проведення впровадження, має модульний характер та може змінюватися залежно від
специфіки організації.
Рекомендується розглядати етапи впровадження на
практичних заняттях із виїздом на підприємство, де
впроваджена система менеджменту відповідно до
стандарту ДСТУ ISO 45001:2019, а саме:
–
ухвалення стратегічного рішення;
–
виділення ресурсів для створення системи
менеджменту ОЗБП;
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–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

призначення представника вищого
керівництва з питань створення системи
менеджменту ОЗБП;
формування команди проєкту;
навчання вищого керівництва вимог стандарту
ДСТУ ISO 45001:2019;
навчання персоналу вимог ДСТУ ISO
45001:2019;
розроблення політики та цілей у сфері ОЗБП;
розроблення документованих процедур системи менеджменту;
впровадження процедур системи менеджменту;
ідентифікування ризику, аналізування, опис та
оцінювання ризиків, ранжування та
візуалізація ризиків, аудит ризиків; реєстр
ризиків;
підготовка внутрішніх аудиторів;
перевірка функціонування системи менеджменту ОЗБП (внутрішній аудит);
аналіз роботи системи менеджменту ОЗБП з
боку вищого керівництва;
передсертифікаційний аудит;
сертифікація системи менеджменту ОЗБП
(не-залежний орган з оцінки відповідності).

Під час вивчення етапів упровадження системи управління студентами викладачам необхідно враховувати таке:
1.

Щодо ухвалення стратегічного рішення координаційної ради підприємства про впровадження системи охорони здоров'я та безпеки
праці ознайомити студентів із зразком наказу
про впровадження системи у відповідності із
цілями, узгодженими з політикою організації у
сфері промислової безпеки та здоров'я.

2.

Під час визначення ресурсів для розроблення,
упровадження, підтримування та постійного
поліпшення системи управління розглянути
персонал, природні ресурси, інфраструктуру,
технологію та фінансові ресурси. Інфраструктура охоплює будівлі організації, механізми,
устаткування, системи забезпечення, інформаційні технології та комунікаційні системи, а
також системи аварійного захисту.

3.

Вказати, що компетентність працівників має
охоплювати знання та навички щодо відповідного управління небезпеками й ризиками у
сфері ОЗБП, пов'язаними з їхньою роботою та
робочими місцями. Визначаючи компетентність для кожної посади в організації, необхідно враховувати такі аспекти:

а) освіту, підготовку, кваліфікацію та досвід, необхідні
для виконання обов'язків, та перепідготовку,
яку необхідно пройти для підтримання компетентності;
б) виробниче середовище;
в) ступінь участі працівників у системі управління на
основі їхніх знань і навичок;

в) індивідуальні можливості, охоплюючи досвід, мовні
навички, грамотність і культурні відмінності.
Працівники повинні бути компетентними для
самостійного виходу із ситуацій, що становлять
безпосередню і серйозну небезпеку. Працівники повинні проходити навчання відповідно
до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення
про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці».
4.

Під час розгляду етапу ідентифікування ризику –
оцінка ризиків та можливостей розкрити студентам значення таких елементів, як [6]:

а) терміни та визначення понять у сфері керування
ризиком відповідно до ДСТУ ISO Guide 73:2013
«Керування ризиком. Словник термінів»;
б) різновиди небезпек;
в) оцінка ризиків та можливостей. Пропонується розглянути типи результатів та оцінки ризику –
оцінку базового ризику та оцінку залишкового
ризику, а також ознайомити студентів із методами оцінки ризиків:
–
на основі ступеня виконання вимог безпеки.
Підхід базується на припущенні про можливість обліку всіх небезпек у загальних нормативних актах з охорони праці, промислової
безпеки та пожежної безпеки;
–
методом оцінки ризиків на основі системи
Елмері, де рівень ризиків оцінюють за індексом
безпеки;
–
методом бальної оцінки ризиків за формулою
R= S х E х P, де R – ризи, S – серйозність наслідків потенційної небезпеки, E – схильність до
впливу небезпеки, P – ймовірність небезпеки;
–
методологією FMEA, яка застосовується, щоби
протистояти конкуренції та відповідати щоразу
вищим вимогам до якості, постачання та
вартості.
На практичних заняттях розглянути приклади проведення ідентифікації небезпеки та оцінки ризику у відповідності з кожним методом оцінки ризиків.
5.

Під час вивчення етапу проведення аудитів
розглянути таке [4]:

5.1.

Призначення аудиту як аналізу політики процедур у сфері ОЗБП з вимогою оцінити результативність системи та її відповідність цілям у
сфері ОЗБП.

5.2.

Види аудитів:

а) аудити першої сторони (внутрішні);
б) аудити другої сторони, які проводить організаціязамовник згідно зі власною процедурою та за
погодженням з організацією-підрядником або
постачальником;
в) аудити третьої сторони, які здійснюють зовнішні
незалежні аудитори (наприклад, органи з оцінки відповідності).
5.3.

Розроблення програм та процедури для періодичного проведення аудитів системи управління ОЗБП.
33 № 4 (52)/2021/НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

НАФТОГАЗОВА

ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

5.4.

Планування аудиту.

5.5.

Безпосереднє проведення аудиту, де ознайомити студентів з такими підетапами:

а) проведення зустрічей та нарад;
б) збирання доказів відповідностей;
в) вивчення маршруту аудиту;
г) формування звітів;
д) звіт про невідповідність;
е) контроль за виконанням коригувальний дій.
5.6. Методики проведення аудиту.
5.7. Кваліфікація аудиторів.

також для їх оцінки та вивчення. Надати інформацію
щодо розроблення та підтримки процедур коригувальних та запобіжних дій. Вказати, що основна мета
таких процедур полягає у запобіганні повторному виникненню зазначених ситуацій шляхом виявлення та
розгляду їх причин. Також процедури повинні забезпечувати виявлення, аналіз і усунення можливих причин невідповідностей.
Під час проведення практичних занять із дисципліни
«Навчання та регулювання в сфері цивільної безпеки» для ефективного закріплення теоретичного матеріалу пропонується розглянути та розібрати такі документи [6]:
1)

а) придатність поточної політики у сфері професійної безпеки та здоров'я;

мережевий графік (діаграму Ганта)
упровадження системи менеджменту
відповідно до вимог ДСТУ ISO 45001:2019;

2)

б) постановка або оновлення цілей у сфері професійної безпеки та здоров'я для постійного поліпшення на наступний період;

зразок політики організації у сфері
професійної безпеки та здоров'я;

3)

процедуру внутрішнього аудиту;

4)

програму внутрішнього аудиту на рік;

5)

план проведення аудиту;

6)

форму протоколу внутрішнього аудиту;

7)

форму звіту про невідповідність;

8)

форму звіту про внутрішній аудит;

9)

процедуру аналізу системи менеджменту;

10)

процедуру «Готовність до аварійних
ситуацій».

5.8.

Аналіз роботи системи менеджменту з боку
вищого керівництва з такими елементами:

в) адекватність поточних процесів ідентифікації небезпек, оцінки можливостей і ризиків їх контролю;
г) поточний рівень ризиків і ефективності застосовуваних заходів управління;
д) адекватність ресурсів;
е) результативність процесів;
ж) зареєстровані випадки неефективності процедур;
з) результати внутрішніх та зовнішніх аудитів;
к) результати досліджень причин нещасних випадків;
л) перспективи поліпшення системи менеджменту
ОЗБП.
6.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.

Етап підготовки організації (підприємства) до
сертифікації є завершальним етапом, під час
розкриття якого необхідно висвітлити такі
питання:
що таке процедура сертифікації, на що вона спрямована;
що таке сертифікат відповідності;
вимоги до процесу сертифікації;
первинний аудит і сертифікація;
наглядові аудити;
підтвердження сертифікації;
ресертифікація;
спеціальні аудити;
позапланові аудити;
призупинення, скасування дії сертифіката або
зву-ження його дії.
Розслідування інцидентів, невідповідність, коригувальні та запобіжні дії.

Під час розгляду цього етапу потрібно вказати, що
організації (підприємства) повинні мати у своєму розпорядженні ефективні процедури для звітності про
нещасні випадки, інциденти та невідповідності, а
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Впровадження сучасних систем менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці у програму підготовки
магістрів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для
нафтогазової промисловості дасть можливість
адаптувати майбутніх фахівців до вимог сучасного
виробництва та вирішення практичних завдань і проблем у сфері цивільної безпеки.
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З історії галузі

Українські професіонали на керівних посадах
у міністерствах і відомствах нафтогазового
комплексу колишнього СРСР

Осінчук З.П.
Doctor of Economics professor
Faculty of Economics
of Taras Shevchenko
National University of Kyiv

У

правління нафтогазовим комплексом в колишньому СРСР було жорстко централізовано. Усі важелі
влади знаходилися у Москві спочатку у наркоматах паливної, нафтової промисловості, пізніше – в
міністерствах геології, нафтової, газової промисловості тощо. У тодішніх союзних республіках в окремі
періоди існували союзно-республіканські міністерства тільки в Україні, Російській Федерації і Казахстані
(Міністерство геології) та Азербайджані (Міністерство нафтової промисловості). Зазвичай у республіках
функціонували відповідні управління чи об'єднання¸ які підпорядковувалися безпосередньо профільним
союзним міністерствам.
Але українцям, які завдяки своєму професіоналізму, організаторським здібностям та європейській культурі
досить швидко ставали керівниками підприємств та інших організацій нафтогазового профілю в різних
регіонах тодішнього СРСР, обійняти посади союзного міністра чи його заступника було не так просто. Адже не
тільки ці посади, але й посади керівників провідних управлінь міністерств і відомств, а також очільників
республіканських міністерств і відомств відносилися до номенклатури вищої партійної влади, яка керувалася
далеко не тими принципами, які прийняті у цивілізованих країнах світу.
Тому серед вищого керівництва міністерств і відомств українців у процентному відношенні було на порядок
менше, ніж серед очільників підприємств середньої ланки. Але все ж таки багато з уродженців України зуміли
обійняти високі посади і зробили вагомий внесок у розвиток нафтової і газової промисловості колишнього
СРСР. Серед міністрів слід відзначити таких професіоналів, як Василь Дінков, Володимир Лук'яненко,
Олександр Сидоренко, Борис Щербина.
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ДІНКОВ Василь Олександрович
(25.12.1924 – 25.06.2001) народився у с. Луначарське (нині
Азовське) Бердянського
району Запорізької обл.
Брав участь у Другій світовій війні. У 1954 р. закінчив
Азербайджанський індустріальний інститут і почав
працювати інженером у НПУ
«Абин-нефть». З 1962 р. обіймав
посаду начальника Краснодарського
УМГ, згодом – керівника об'єднання «Кубаньгазпром». У 1966 р. його призначили начальником
Головного управління з видобування газу Мінгазпрому, а у 1970 р. – заступником Міністра, потім –
першим заступником Міністра газової промисловості. З 1981 р. був Міністром газової промисловості. Ця галузь, як інженерно-технічний комплекс, значною мірою створена талантом Інженера з
великої букви Василя Дінкова. При ньому видобуток
газу збільшився у три рази, з його іменем безпосередньо пов'язано створення багатониткової системи
транспортування арктичного газу, Єдиної системи
газопостачання, потужного комплексу підземних
газосховищ, великих газохімічних комплексів
(Мубарак, Оренбург, Астрахань). У 1985–1989 рр.
Василь Дінков працював Міністром нафтової промисловості СРСР. Під його керівництвом було досягнуто рекордного рівня видобутку нафти. Пізніше він
продовжив роботу на посадах президента АТ «Энергодіагностика», члена Ради директорів РАО «Газпром», голови тендерного комітету з будівництва
газопроводу Ямал – Європа. Йому присвоєно звання
Героя соціалістичної праці, він нагороджений трьома
орденами Леніна, орденами Жовтневої революції,
Трудового червоного прапора, медалями. Він є лауреатом Державної премії СРСР [1].

ЛУК'ЯНЕНКО Володимир Матвійович
народився 18.11.1937 р. у м. Харкові. У 1965 р. закінчив Український заочний політехнічний інститут за спеціальністю «Машини і апарати
хімічного виробництва». З
1961 р. почав працювати на
Сумському машинобудівному заводі ім. Фрунзе помічником майстра, майстром, начальником цеху. У 1969 р. став головним інженером –
заступником директора, у 1973–1985 рр. був директором заводу, генеральним директором Сумського
машинобудівного виробничого об'єднання, Сумського науково-виробничого об'єднання ім. Фрунзе. З
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1986 р. працював Міністром нафтового і хімічного
машинобудування, другим за період існування міністерства, і був на цій посаді до його ліквідації у 1989 р. З
кінця 1989 р. знову обійняв посаду генерального
директора Сумського машинобудівного наукововиробничого об'єднання. З 1994 р. він – голова правління – президент ВАТ «Сумське машинобудівне
науково-виробниче об'єднання ім. Фрунзе», у
2007–2014 рр. – президент ПАТ «Сумське НВО
ім. Фрунзе». Він зробив вагомий внесок у розвиток
вітчизняного галузевого машинобудування, впровадження прогресивних форм господарювання та освоєння нових видів продукції. За час його керівництва
підприємство стало одним із світових лідерів у галузі
турбобудування, продукція заводу стала конкурентоспроможною на світовому ринку. На зламі століть
Володимир Лук'яненко був членом Координаційної
ради з питань внутрішньої політики при Президентові України, членом Комітету з Державних премій
України у сфері науки і техніки. Він є доктором технічних наук, професором, академіком Академії технологічної кібернетикиУкраїни, академіком Міжнародної академії холоду, в його активі – 8 винаходів та
понад 90 друкованих праць, серед яких «Совершенствуем формы и методы управления производством»,
«Динамическая прочность, надежность и оптимизация роторных машин нефтегазохимической промышленности». Володимир Лук'яненко – Герой
України, Герой соціалістичної праці, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Державної
премії СРСР; нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого IV і V ступенів, «За заслуги» I–III ступенів, двома орденами Леніна, орденами Трудового
червоного прапора, Жовтневої революції, медалями.
Почесний працівник газової промисловості, Почесний працівник «Укргазпрому» [2].

СИДОРЕНКО Олександр Васильович
(06.10.1917 – 23.03.1982) народився
у с. Новомикільське нині Міловського району на Луганщині,
загинув трагічно в Алжирі. У
1940 р. закінчив Воронезький
університет. З 1941 р. перебував у діючій армії, після
поранення з 1943 р. – науковий співробітник Туркменської
філії АН СРСР. У 1945 р. захистив
кандидатську, а у 1952 р. – докторську дисертацію. У
1950 р. його призначили заступником голови, а у 1952 р. –
головою президії Кольської філії АН. У 1961–1962 рр. –
займав посаду першого заступника голови Державного
комітету з координації науково-дослідних робіт РРФСР,
у наступні роки був Міністром геології і охорони надр,
Головою Державного геологічного комітету СРСР, з 1965
по 1975 р. – Міністром геології СРСР. Він розвинув новий
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напрям у геології – «літологія осадово-метаморфізованих товщин докембрію». За наукові досягнення його
у 1953 р. обрали членом-кореспондентом, а у 1966 р. –
академіком АН СРСР. Із 1975 р. був віце-президентом АН
і одночасно очолював Інститут літосфери. Він є автором
багатьох наукових праць із геології, комплексної оцінки
мінерально-сировинної бази та навколишнього середовища. Серед основних праць: «К вопросу о литологическом изучении толщ», «Основные черты минералообразования в пустыне», «Органическое вещество в
осадочних метаморфических породах докембрия». Був
депутатом Верховної Ради СРСР трьох скликань. Герой
соціалістичної праці, лауреат Ленінської премії, нагороджений трьома орденами Леніна, орденами Трудового
червоного прапора. Червоної зірки, медалями [3].

ЩЕРБИНА Борис Євдокимович
(05.10.1919 –22.08.1990) народився
у м. Дебальцеве Донецької обл.
У 1942 р. закінчив Харківський інститут залізничного
транспорту і почав працювати інженером на Донецькій залізниці. Був на керівній
комсомольській роботі у Харківській обл. та партійній роботі
в Іркутській обл. З 1961 р. почав займатися проблемами нафтогазової галузі, коли зайняв
посаду першого секретаря Тюменського обкому КПРС.
Роки його роботи в Сибіру збіглися з відкриттям великих нафтових і газових родовищ в регіоні, їх облаштуванням, будівництвом трубопровідних систем. Він брав
активну участь у реалізації програм освоєння ресурсів
нафти і газу на території Тюменської обл. , індустріально-мобільних методів прокладання трубопроводів та
облаштування родовищ, комплектно-блокового методу
будівництва нафтогазових об'єктів та вахтово-експедиційного методу їх обслуговування. У 1973 р. його призначили міністром будівництва підприємств нафтової і
газової промисловості. Протягом 1984–1989 рр. працював на посаді заступника Голови Ради Міністрів
СРСР, водночас із 1986 р. був головою Бюро Ради Міністрів із паливно-енергетичного комплексу, координуючи взаємодію міністерств і відомств, які займалися паливом та енергетикою. Він керував реалізацією
першої та розробленням другої енергетичних програм
СРСР. У 1986 р. очолював державну комісію із ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у 1988 р. – з
ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії. Упродовж
1962–1989 рр. був депутатом Верховної Ради СРСР.
Йому присвоєно звання Героя соціалістичної праці, нагороджений чотирма орденами Леніна, двома орденами
Трудового червоного прапора, орденом Жовтневої
революції, медалями [4].

Значний внесок у розвиток галузі зробили також
українські фахівці, що обіймали високі посади
заступників міністра, такі як Юлій Боксерман,
Євген Осадчук, Михайло Сидоренко, Ілля Лещинець, Віктор Ярмолюк. Якщо Юлій Боксерман і
Михайло Сидоренко були серед творців газової
промисловості колишнього СРСР, то найбільша
заслуга Євгена Осадчука і Віктора Ярмолюка – в
залученні іноземних інноваційних технологій та
обладнання і сприянні розвитку нафтової і газової промисловості низки зарубіжних країн.

БОКСЕРМАН Юлій Ізраїльович
(18.03.1912 – 20.03.2004) народився
в м. Тростянець, що на Вінниччині. Закінчив у 1937 р. Донецький металургійний інститут за спеціальністю інженер-технолог коксохімічної
промисловості. Працював
директором проєктної організації «Проєктгаз» (майбутній
«ПівденНДІДіпрогаз»), керуючим
конторою «Донпівденгаз» у Донецьку. З 1939 р. –
заступник начальника Головного управління нафтогазової промисловості Наркомату паливної промисловості СРСР. У 1943–1953 рр. був на посаді заступника
начальника Головгазпаливпрому при Раднаркомі СРСР,
очолюючи одночасно у 1946–1949 рр. Управління
експлуатації газопроводу Саратов – Москва, пізніше –
директор Московського заводу скраплених газів.
З 1956 р. – заступник начальника Головного управління
газової промисловості при Раді Міністрів СРСР, від
1963 р. – заступник начальника Державного комітету з
газової промисловості, а після утворення Міністерства
газової промисловості – заступник Міністра. З 1970 р.
очолював Державну експертизу Держплану СРСР, у
1986–2004 рр. був головним науковим співробітником
Інституту енергетичних досліджень АН СРСР (РАН).
Він стояв біля початків створення і розвитку газової
промисловості, безпосередньо займався спорудженням газопроводів Дашава –Київ, Київ –Москва,
Ставрополь –Москва, Бухара –Урал тощо, створенням
бази газовидобувної промисловості в Західному
Сибіру. Він є доктором технічних наук, професором,
автором низки винаходів і 150 наукових публікацій,
серед яких: «Природные газы и их использование»,
«Развитие газовой промышленности СРСР», «Газовые
ресурсы СРСР». Двічі лауреат Державної премії СРСР,
нагороджений двома орденами Леніна, орденом
Трудового червоного прапора, медалями. Почесний
нафтовик, Почесний працівник газової промисловості [5].
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ЛЕЩИНЕЦЬ Ілля Іванович
(04.08.1933 – 2002) народився у
с. Зняцеве Мукачівського району
на Закарпатті. У 1955 р. закінчив Львівський політехнічний інститут (ЛПІ) і пройшов шлях від інженера нафтопромислу, інженераекономіста Арчединського
НПУ об'єднання «Нижневолгскнефть» до заступника
начальника планово-економічного
управління (ПЕУ) Нижньо-Волзького раднаргоспу. У
1965 р. його як досвідченого економіста висунули на
роботу у Міністерство нафтової промисловості СРСР,
де він обіймав високі посади заступника начальника
ПЕУ, начальника ПЕУ, члена колегії Міннафтопрому. У
1988–1991 рр. працював заступником міністра нафтової
промисловості. Останнє десятиріччя був першим
віцепрезидентом корпорації «Роснефтегаз», ВАТ «НК
«Роснефть», де особливо розкрився його талант. З
2000 р. – на заслуженому відпочинку. Він був видатним
економістом-нафтовиком, зробив неоціненний внесок
у створення та становлення нафтової компанії «Роснефть» [6].
ОСАДЧУК Євген Іванович
народився 02.02.1933 р. у м. Житомир.
Після закінчення у 1956 р. ЛПІ
протягом десяти років працював на різних посадах в
о б ' є д н а н н і « Ст а л и н граднефть». У 1966 р. його
п е р е в ел и н а ч а л ь н и ко м
відділу Управління головного
механіка Міннафтопрому
СРСР. З утворенням у 1967 р.
при міністерстві об'єднання
«Зарубежнефть» Євген Осадчук був
призначений заступником начальника і в цьому ж році –
начальником об'єднання. За короткий час він зумів
укомплектувати об'єднання спеціалістами і по суті
очолив усю діяльність міністерства з надання допомоги
країнам, що розвиваються, а також забезпечення
нафтової промисловості імпортним обладнанням. У ті
роки «Зарубежнефть» вела активні роботи з пошуків,
облаштування і експлуатації нафтових родовищ в Іраку,
Сирії, Анголі, Алжирі та інших країнах. У 1974 р. Євген
Осадчук став економічним радником в Іраку і взяв
безпосередню участь в облаштуванні та вве-денні в
експлуатацію родовищ Західна Курна, Північна і
Південна Румейла тощо. У 1978 р. його призначили
заступником Голови державного комітету із зовнішньоекономічних зв'язків. На цій посаді і в період роботи
заступником міністра зовнішньої торгівлі (після
об'єднання комітету та міністерства зовнішньої торгівлі)
він координував виконання програм у сфері нафто38 № 4 (52)/2021/З ІСТОРІЇ ГАЛУЗІ

газової промисловості в Сирії, Алжирі, Лівії, Іраку, Єгипті,
Індії, Ємені, особисто брав участь у створенні СП
«Вьетсовпетро». У 1991 р. Євгена Осадчука призначили
торговим представником Росії в Польщі, але після
розпаду РЕВ він повернувся до Москви і в останній
період своєї діяльності працював радником РВО «Зарубежнефть». У 2004 р. він став членом Спілки письменників Росії, у 2007 р. вийшов збірник його повістей та
оповідань «Большая прогулка» [6].

СИДОРЕНКО Михайло Васильович
(18.11.1914 –04.03.1987) народився в
Баку, куди його батько переїхав із
Полтавщини. У 1937 р. закінчив Азербайджанський
нафтовий інститут за спеціальністю «Розробка нафтових і газових родовищ» і
почав працювати на промислі. У 1938 р. його призначають головним інженером
тресту «Сызраньнефть». З 1941 р.
працював начальником виробничого відділу Головгеології Наркомнафти, в 1942 р. він – головний інженер
Західно-Сибірського геологічного тресту, в 1943 р. –
головний інженер Молотовнафтокомбінату, потім –
начальник об'єднання «Молотовнефть». З 1947 р.
обіймав посаду начальника Головсхіднафтовидобутку,
організовуючи освоєння відкритих під час війни нафтових родовищ Поволжя, а з 1951 р. він був начальником
Головзахіднафтовидобутку. З 1954 р. в ранзі заступника
міністра нафтової промисловості очолює Головнафтогаз, на базі якого в 1956 р. створено Головне
управління газової промисловості (Головгаз СРСР,
потім Мінгазпром).З цього часу він працює в газовій
промисловості, з них 23 роки – першим заступником
керівника галузі. Михайло Сидоренко відіграв одну із
провідних ролей у розробленні і здійсненні стратегії
розвитку газової промисловості, Він, зокрема, керував
освоєнням унікальних Шебелинського, Шатликського.
Вуктильського, Оренбурзького, Медвежого, Уренгойського газових родовищ, мав безпосередній стосунок до будівництва розгалуженої мережі магістральних газопроводів, був одним з ініціаторів створення Єдиної системи газопостачання країни і регулювання газопостачання з використанням підземних
газосховищ. Йому належить вирішальна роль в організації використання на компресорних станціях відцентрових нагнітачів із газотурбінним та електричним
приводом. З 1979 р. – старший науковий співробітник
АН СРСР, у 1983–1985 рр. – начальник відділу підземного зберігання газу в Мінгазпромі. Він був кандидатом технічних наук, нагороджений орденами
Леніна, Жовтневої революції, Трудового червоного
прапора (двічі), «Знак пошани», медалями. Лауреат
премії Уряду СРСР, Заслужений працівник нафтової і
газової промисловості РСФСР [7].
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ЯРМОЛЮК Віктор Андрійович,
(13.02.1915 – 15.12.2005) народився у
с. Суражівка Свободнівського
району в Приамур'ї, куди
переселилася родина Ярмолюків із Поділля (тепер
Хмельницька обл.). У 1931 р.
після закінчення Владивостоцького геологорозвідувального технікуму пішов у
свій перший геологічний маршрут на Камчатці. У 1937 р. разом із
В. Скороходом вперше у світовій практиці встановили
нафтогазоносність древніх відкладів докембрію. У
1940 р. він відкрив значні запаси олова і одержав першу
урядову нагороду. У 1950 р. Віктора Ярмолюка призначають начальником Камчатської комплексної геологічної експедиції, а у 1954–1965 рр. він працював начальником Далекосхідного геологічного управління. Не
маючи вищої освіти, здобув учений ступінь кандидата
геолого-мінералогічних наук. У 1966 р. він обійняв
посаду заступника міністра геології СРСР, на якій працював протягом 20 років. Крім кураторства напряму пошуків і розвідки твердих корисних копалин, він відповідав за роботу міністерства у зарубіжних країнах. За
цей період радянськими геологами, серед яких було
багато українських фахівців, створено нафтогазові галузі в Афганістані, Бангладеші, В'єтнамі, Індії, Ємені та
істотно збільшено розвідані запаси нафти і газу в Ефіопії, Іраку, Кубі, Німеччині, Пакистані, Польщі, Сирії. Він
завжди цікавився життям в Україні і сприяв розширенню геологічних пошуків на її території. Лауреат Ленінської премії, заслужений геолог Росії [8].
Серйозний внесок зробили українські професіонали і в розвиток нафтогазової галузі окремих колишніх союзних республік. Вони не тільки були керівниками виробничих підприємств та
об'єднань, але й обіймали посади заступників
міністрів чи керівників відповідних відомств при
Раді міністрів цих країн. Серед них можна відзначити, зокрема, заступника міністра геології Казахстану Бориса Москаленка, заступника начальника Управління геології при РМ Білорусі Віталія
Дихтієвського та начальника Управління геології
Мінприроди Білорусі Ярослава Грибика [9].

МОСКАЛЕНКО Борис Миколайович
народився 12.12. 1946 р. в м. Долина на Прикарпатті. Після закінчення у 1969 р. ІФІНГ розпочав трудову діяльність у Феодосійській НГРЕ, пройшовши шлях від бурильника до керівника технологічного відділу. У 1976–
1979 рр. працював технічним керівником бурових робіт
за контрактом в Афганістані. Після повернення до
України обіймав посади головного інженера Феодосійської експедиції об'єднання «Кримгеологія». У

1988 р. його призначили головним інженером Гур'євського, а згодом Актюбінського нафтогазорозвідувального об'єднання в Казахстані. За його безпосередньою
участю була розроблена технологія отримання і використання у процесі кріплення обсадних колон у газових свердловинах з аномально високими пластовими
тисками і температурами до 250 оС обважнених тампонажних розчинів, здатних розширюватися, з використанням відходів металургійного виробництва. Цими
розчинами успішно проведено цементування десятків
обсадних колон у свердловинах на газових родовищах
Казахстану. Враховуючи високий професіоналізм та
організаторські здібності, у 1993 р. його призначають
заступником міністра геології Казахстану, а після здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук у
1997 р. – першим заступником міністра охорони надр і
навколишнього середовища Республіки Казахстан. На
цій посаді він пропрацював до виходу на пенсію у 2006
р. [10].
Успішній роботі міністерств нафтогазового профілю сприяла ціла когорта українців, які очолювали провідні підрозділи союзних міністерств.
Серед них слід відзначити таких талановитих
менеджерів і висококласних фахівців, як:
д.т.н. Богдан Будзуляк,
Борис Василенко,
д.г.м.-н., к.т.н. Володимир Вовк,
к.г.-м.н. Петро Гереш,
к.т.н. Петро Мужилівський,
к.т.н. Володимир Резуненко,
Василь Подюк,
Остап Шеремета у Міністерстві газової
промисловості,
д.г.-м.н. Василь Базів,
д.г.н. Вілен Гавура,
Євген Довжок,
Віктор Коломацький,
Михайло Лісовський,
Дмитро Марченко у Міністерстві нафтової
промисловості,
Олександр Волошин,
д.г.-м.н. Владислав Зайченко,
д.г.н. Всеволод Фединський у Міністерстві
геології СРСР,
Леонід Карпенко в Міністерстві
нафтопереробної і нафтохімічної
промисловості,
Анатолій Гуменюк у Міністерстві хімічного і
нафтового машинобудування [11, 12]
та багато інших.
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