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ЦИТ: m215-133 
УДК 622.692.4  

Копей Б.В., Кузьмін О.О. 
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

БАГАТОКАНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ ТРУБОПРОВОДІВ 
  ІФНТУНГ, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, 

Kopey B.V., Kuzmin O.O. 
FEASIBILITY OF MULTI-CHANNEL FLOWLINES USE  

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 
 Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, 76019 

 
Аннотация. В работе рассматривается многоканальный стекло-

пластиковый трубопровод, предназначенный для транспортировки 
однородных или разнородных агрессивных сред. Может использоваться в 
системе сбора промышленной продукции нефтяных и газовых скважин.  

Ключевые слова: Многоканальный трубопровод, стеклопластик, система 
сбора, труба, нефть и газ. 

Abstract. In this paper we describe the use of multi-channel fibe glass pipeline 
designed to transport homogeneous or heterogeneous aggressive environments. It 
can be used in the system of collection of industrial production of oil and gas wells. 

Keywords: Multi piping, fiberglass, collection system, pipe, oil and gas. 
Вступ. 
Більшість нафтогазових  родовищ ПАТ „Укрнафта” знаходяться на пізній 

стадії розробки, внаслідок чого разом з нафтою, газом та газовим конденсатом 
видобувається  велика кількість попутної пластової води. Пластові води в 
більшості випадків являють собою високомінералізовані розсоли. 
Транспортування такої продукції призводить до значного руйнування 
підземного обладнання свердловин та систем нафтозборів, що супроводжується 
великою кількістю поривів які стаються на технологічних трубопроводах. 

Трубопровідний парк виробничих підрозділів ПАТ “Укрнафта” являє 
собою широку мережу підземних і надземних комунікацій, це є 
внутрішньопромислові та міжпромислові трубопроводи. 

Основною проблемою, що перешкоджає безперервній та ефективній 
експлуатації транспортних систем є корозійне руйнування, внаслідок чого 
стаються пориви трубопроводів, в тому числі і по зварних швах.  

Підвищення термінів служби і безремонтного періоду роботи 
нафтопромислового обладнання неможлива без зниження втрат від корозії при 
процесах видобутку, транспортування і переробки вуглеводневої продукції. 

Огляд літератури. 
В даній роботі прийнято до уваги та узагальнено результати, отримані в 

працях відомих вітчизняних і зарубіжних вчених. Великий внесок у теорію 
розробки композиційно-волокнистих матеріалів і технологій та створення з них 
конструкцій внесли такі вчені, як Абіба А.Л., Аванесов В.А., Азіка Н.С., 
Болотін В.В., Буслаев В.Ф., Буланов І.М., Бунаков В.А., Ван Фо фи Г.А., 
Васильєв В.В., Вдовенко В.Л., Воробей В.В., Грове К.С., Єлпатьєвський А.Н., 
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Калінчев В.А., Кінлок А. Дж., Колгадін В.А., Копнов В.А., Куртіс П.Т., 
Макаров М.С., Меттьюз Ф.Л., Образцов І.Ф.,Обухів А.С., Пермінов В.П., Пратт 
П.Л., Протасов В.Д., Росатом Д.В., РоулінгР.Д., Скудра А.М., Смислов В.І., 
Тамуж В.П., Тарнопольський Ю.М., Цай Є.В., Циплаков О.Г., Ходжкинсон 
Дж.М., Юдін В.М., Ягубов Е.З. та інші. 

Основний текст. 
Пропонований проект багатоканальних трубопровідних транспортних 

систем істотно розширює технологічні можливості трубопроводів, робить їх 
безпечними і надійними для транспортування агресивних середовищ, дозволяє 
більш раціонально і доцільно використовувати можливості 
багатокілометрового трубопроводу (наприклад, дозволяє одночасно і / або 
різноспрямовано транспортувати різні за природою, номенклатурою і 
призначенням продукти).  

Конструктивно багатоканальний трубопровід складається з зовнішніх 
середньо-напірних труб (металевих або склопластикових) і внутрішніх 
склопластикових труб меншого діаметра для транспортування рідкого або 
газоподібного продукту під високим тиском. Така конструкція магістрального 
трубопроводу особливо приваблива для створення суміщеної (комплексної) 
нафтогазової транспортної системи, забезпечує більш надійний захист 
навколишнього середовища, одночасну подачу нафти (по внутрішньому 
трубопровідного каналу) і газу (за зовнішнім кільцевим або серповидним 
каналом). 

Такий трубопровід передбачає підвищену економічність укладання 
промислової магістралі, так як укладальні роботи автономних паралельних 
нафто- і газопроводів потребують великих витрат.  

Використання багатоканальних трубопроводів дає можливість здійснювати 
одночасне транспортування продукції із багатьох свердловин  із подальшим 
роздільним заміром їхнього дебіту в «Супутнику». Причому, використання для 
транспортування нафти склопластикової труби знімає проблеми корозії 
нафтопроводу і дозволяє підвищити гарантійні терміни його безаварійної 
експлуатації. Таким чином, сукупність зазначених переваг багатоканального 
трубопроводу дозволяють рекомендувати використовувати його при 
транспортуванні нафти і/або газу. 

Пропонований багатоканальний трубопровід (рис.1) для транспортування 
рідини та/або газу під високим тиском складається із зовнішньої низьконапірної 
труби 1 і розміщеної всередині високо напірної труби 2. Труби 1 і 2 розділені 
опорами ковзання 3, виконаними у вигляді кільцевих елементів 
антифрикційного еластичного матеріалу, наприклад поліетилену, які 
унеможливлюють прямий контакт зовнішньої і внутрішньої труб між собою, 
полегшують монтаж внутрішнього трубопроводу і запобігають ушкодженню 
робочих поверхней трубопровідних магістральних каналів. Крім того, вони 
сприяють гасінню вібрацій трубопроводів, що виникають у період їх 
експлуатації. Усередині труби 1 можуть бути змонтовані два або більше 
паралельних високонапірні трубопроводи 2 однакового або неоднакового 
діаметра (рис. 1в). Багатоканальний трубопровід для одночасного 
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транспортування рідких та/або газоподібних продуктів різної природи, або 
якості, або ступеня переробки, тобто більше двох видів продуктів, може мати 
відповідну кількість проміжних середньонапірних трубопроводів 4 (рис. 1г). 

 

 

 
Рис 1. Конструктивні схеми багатоканального трубопроводу: 

1 - зовнішня безнапірна труба; 2 - внутрішня високонапірна труба;  
3 - кільцевий елемент; 4 - проміжна середньонапірна труба; 5 - пружно-

компенсаційна фіксуюча і опорно-орієнтована пластинчаста траверса-ресора; 
6 - продукт, що транспортується під високим тиском; 7 - продукт, що 

транспортується під низьким тиском; 8 - продукт, що транспортується під 
середнім тиском. 
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Внутрішні високонапірні труби 2 і проміжні середньонапірні труби 4, 
вільно укладені в низьконапірний трубопровід 1, повинні бути зорієнтовані і 
зафіксовані всередині труби 1 за допомогою напрямних і орієнтуючих 
пластинчатих пружно-компенсаційних фіксаторів положення 5 (рис. 1д, е), 
виконаних у вигляді тонких пружних пластинчастих траверс-ресор, 
встановлюваних в між трубному зазорі з натягом, що забезпечує фіксацію 
заданого положення високонапірного та / або середньонапірних трубопроводів 
всередині низьконапірного каналу і допускають збільшення або зміну діаметрів 
трубопроводів в системі багатоканального трубопроводу при його експлуатації. 

Компенсаційно-фіксуючі траверси-ресори використовуються одночасно в 
якості орієнтувальних елементів і опор ковзання при монтажі багатоканального 
трубопроводу. Крім того, вони виконують функцію зменшення вібрацій, що 
генеруються пульсаціями тиску продуктів, що транспортуються. 

Висновки. 
Трубопровідні канали можуть бути виконані з труб будь-якого типу, 

виготовлених з будь-яких використовуваних матеріалів. Однак високонапірні 2 
і середньонапірні трубопроводи 4 переважно виготовляють з склопластикових 
або термопластикових (наприклад, поліетиленових) труб, так як в умовах 
зовнішнього гідростатичного протитиску вони здатні надійно функціонувати 
при транспортуванні найагресивніших і високотоксичних продуктів під 
високим тиском протягом усього розрахункового періоду безаварійної 
експлуатації трубопроводу. Терміни безаварійної експлуатації таких труб в 
газо-нафтопроводах перевищує принаймні на 20 ÷ 30 років терміни 
функціонування сталевих. Для підвищення екологічної та техногенної безпеки 
рідкі нафтопродукти або токсичні речовини бажано транспортувати по 
внутрішньому трубопроводу, так як у випадку аварійної ситуації, витік 
продуктів, небезпечних для навколишнього середовища, буде локалізована 
внутрішніми обсягами зовнішнього низьконапірного каналу, заблокована в 
ньому і без втрат видалена з нього. При роботі багатоканального трубопроводу 
по його транспортним каналам одночасно переміщується не менше двох 
однакових або різних продуктів. При цьому можливо, що обидва продукти рідкі 
або газоподібні, або один з них рідкий, а інший газоподібний. Багатоканальна 
система трубопроводу, виконана за схемою «труба в трубі», дозволяє 
найефективніше використовувати внутрішній простір (прохідний перетин) для 
транспорту рідких і газоподібних продуктів і забезпечити більш високу 
продуктивність (пропускну здатність) в порівнянні з прототипами і аналогами; 
повністю запобігти втратам транспортуються продуктів, а отже, знизити 
небезпеку забруднення екологічного середовища. В результаті використання 
міжтрубного простору не тільки для теплоізоляції, але і для транспортування 
рідких або газоподібних продуктів істотно підвищується продуктивність 
багатоканального трубопроводу, як за рахунок збільшення пропускного 
перетину системи, так і за рахунок збільшення тиску, і, отже, швидкості 
транспортування продуктів по внутрішніх каналах системи.  

Конструкція багатоканального трубопроводу, що складається з 
конструктивно простих і технологічних елементів (стандартних труб і 
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пластинчастих пружних фіксаторів), забезпечує високу його технологічність, 
відносно низьку вартість і надійність функціонування. Високі амортизаційно-
демпфируючі властивості багатоканального трубопроводу підвищують його 
втомну міцність, довговічність, знижують ймовірність появи витоків 
транспортованих речовин. Багатоканальність істотно розширює технологічні 
можливості трубопроводу, дозволяє використовувати його для одночасної і 
різноспрямованою транспортування різних продуктів. 
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INCREASE OF POLYMER COMPOSITE PIPE CONNECTIONS 
TIGHTNESS AND CHOICE OF THEIR RATIONAL STRUCTURES 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 
 Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, 76019 

 
Аннотация. Предлагается обзор существующих и перспективных 

способов соединения труб с ПКМ с целью выбора наиболее эффективных. Для 
надежной промышленной эксплуатации соединений необходимо определить 
основные параметры трубопровода, поэтому возникает потребность в 
испытаниях всей трубопроводной системы для оценки долговременных 
характеристик.  

Ключевые слова: трубопровод, стеклопластик, труба, нефть и газ. 
Abstract. An overview of existing and promising methods of pipe connection 

made of polymer composite in order to choose the most effective. For reliable 
operation of industrial connections it is necessary to define the basic parameters of 
the pipeline, so we need the tests of all pipeline system to assess the long-term 
performance. 

Keywords: pipeline, fiberglass, pipe, oil and gas. 
Вступ 
Композиційні матеріали на основі полімерів прийшли на зміну сталевим на 

початку другої половини 20-го століття. Починаючи з 1965 року, відбувається 
їх впровадження у багатьох галузях народного господарства, зокрема, у 
нафтогазовій промисловості. У найближчі перспективі потреба в композитах 
зросте до десятків тисяч тонн на рік. 

1. Аналіз сучасних закордонних і вітчизняних досліджень і публікацій 
При аналізі світового досвіду був використаний науковий матеріал 

провідних науковців США, Російської Федерації та Китаю. Оцінка 
довготривалих характеристик та побудова прямої регресії виконується згідно з 
американським стандартом ASTM D2992, метод А,Б. 

2. Висвітлення невирішених раніше частин загальної проблеми 
Однією із причин, що впливає на ефективність використання композитних 

труб, незважаючи на всі переваги та перспективність використання, є 
конструктивне недоопрацювання елементів їх з'єднання в нитку трубопроводу.  

3. Постановка задачі і методів досліджень 
Необхідно  провести огляд існуючих та перспективних способів з’єднання 

труб з ПКМ з метою вибору найбільш ефективних. Для надійної промислової 
експлуатації з’єднань необхідно визначити основні параметри трубопроводу, 
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тому виникає потреба у випробуваннях всієї трубопровідної системи для оцінки 
довготривалих характеристик. 

4. Основний матеріал дослідження 
Вважається, що клеєві з'єднання для композитно-волокнистих матеріалів є 

найбільш ефективним, це дозволяє авторам розглядати його як базовий варіант. 
З метою усунення недоліку клеєного з'єднання, що полягає в неможливості 
демонтажу, пропонується використовувати  як зв’язуюче термопластичні чи 
термореактивні суміші, які при значному нагріванні розплавлюються і 
дозволяють виконати демонтаж. Переважно використовують три конструкції 
з’єднань труб (рис.1) – клейове, різьбове та вставне [1]. 

4.1 Клейове з’єднання  
Перевага клейового з’єднання полягає в тому, що сполучний матеріал 

одночасно виконує функції фіксації та ущільнення. Скошені стиковані 
поверхні, на які нанесена клеюча смола, об’єднуються за допомогою 
відповідних затискаючих пристосувань таким чином, що на стикових 
поверхнях труб отримуються наскільки можливо рівномірні та оптимальні 
стиковані зони. Силовий потік у стінці труби майже не порушується. Нагріті 
бандажі скорочують час затвердіння та одночасно забезпечують повний і 
контрольований процес реакції затвердіння. Використання затискаючих 
пристосувань під час затвердіння клею не заважає проведенню монтажних 
робіт. 

Клейове з’єднання є єдиним методом прокладки, який дає змогу 
використання виготовлених у промислових умовах монтажних з’єднань, 
розрізаних на мірні довжини ділянок труб. При цьому є можливість виконувати 
на промислі скошування плоско відрізаних торців труб за допомогою 
самозатискних і самоцентруючих шабровочних пристроїв для того, щоб вони 
відповідали попередньо виготовленим на заводі торцям труб для клейових 
з’єднань. При роботі з клейовими з’єднаннями стає проблематичною 
можливість роз’єднання у випадку ремонту чи демонтажу. 

4.2 Різьбове з’єднання 
Різьбове з’єднання труб із ПКМ, яке найбільш розповсюджене, дає 

можливість швидкого роз’єднання. Попередньо нарізані різьби різьбових 
з’єднань є, як правило, різьби по АНІ, які відповідають американському 
стандарту (АНІ  =  АРІ  =  Amerіcan Petroleum Іnstіtute). Оскільки пошкодження 
витків різьби може негативно вплинути на герметичність з’єднання і водночас 
різьба не може підлягати ремонту в промислових умовах, тому необхідний 
особливий контроль за збереженням різьбових кінців труб до монтажу. З 
урахуванням, що різьба не може достатньо виконувати функцію ущільнення, 
різьбові з’єднання додатково ущільнюються за допомогою кілець круглого 
перерізу чи за допомогою спеціального ущільнюючого матеріалу, який 
наноситься на різьби до скручування. Скручування таких з’єднань виконується 
за допомогою самозатискних цанг чи стрічкових ключів. Використання 
ланцюгових ключів неприпустиме внаслідок можливого пошкодження 
багатошарового пластмасового матеріалу труб. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2  Конструктивне виконання з'єднання склопластикових труб: 
1,2 – торці труб, що з’єднуються; 3 – ступінчастий роз’єм; 

4 –  скріплюючи кільцеві елементи 
 
Наявність коаксіального з'єднання труб спрощує монтажні роботи, 

дозволяючи стикувати труби не тільки шляхом коаксіального але й 
поперечного переміщення. 

У випадку необхідності з’єднувати тонкостінні трубопроводи малих 
діаметрів доцільно використовувати спіральні скріплюючі кільцеві елементи у 
поєднанні з ступінчастим з'єднанням у вигляді "хвоста ластівки"(рис. 3,4). 

 
Рис. 3 Конструктивне виконання з'єднання склопластикових труб із 

спіральною скріплючою стрічкою 
1,2 – торці труб, що з’єднуються; 3 – ступінчастий роз’єм; 

4 –  спіральна скріплюча стрічка. 
 

Нажаль композиційні матеріали володіють низьким опором до 
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міжшарового зсуву, тому в конструкціях склопластикових трубопроводах з 
багатошаровою структурою міцність з'єднання може виявитись недостатньою. 
Цього можна уникнути використовуючи додатково встановленні закладні  
шпонки: радіальні чи тангенціальні. Шпонки встановлюють на герметику під 
кільцевими скріплючими елементами. 

 
Рис. 4 Конструктивне виконання з'єднання склопластикових труб у 

вигляді "хвоста ластівки" 
1,2 – торці труб, що з’єднуються; 3 – ступінчастий роз’єм; 

4 –  скріплюючи кільцеві елементи 
 
У високонапірних трубопроводах зі склопластикових труб вважається 

доцільним використання додаткової герметизуючої внутрішньою втулки із 
непроникного матеріалу чи навіть внутрішній кільцевий елемент із також 
матеріалу, наприклад склопластику. 

При проектуванні приведених з'єднань композитних трубопроводів чи 
розробці нових є необхідним оцінити їх міцнісні характеристики. Для цього 
доцільно використовувати як наявну базу для стендових випробовувань так і 
сучасні комп’ютерні інженерні програми. 

4.4 Оцінка роботоздатності труб за методом ASTM 
Після монтажу трубопровідної системи проводяться гідравлічні 

випробування. З урахуванням того, що властивості всіх полімерних матеріалів є 
функцією їх терміну роботи та оточуючих середовищ, то короткочасне 
гідравлічне випробування не достатнє для оцінки трубопровідної системи. Із 
використанням цього відносно нового матеріалу для виготовлення труб ще 
недостатньо накопичений досвід, тому виникає потреба у випробуваннях всієї 
трубопровідної системи для оцінки довготривалих характеристик [3]. 

Випробування на працездатність трубопровідні системи – трубопроводи, а 
також відповідні фасонні та з’єднувальні деталі випробовують внутрішнім 
тиском на тривалу міцність при максимально допустимій робочій температурі. 
Це дослідження дає змогу після закінчення випробувань тривалістю 10 годин і 
екстраполяції на одну додаткову декаду оцінити залишкову безпеку 
трубопровідної системи, яка ще функціонує після робочого періоду приблизно 
11,5 років, відносно до номінального тиску. Визначення цієї прямої регресії 
виконується згідно з американським стандартом ASTM D2992, метод Б (див. 
рис. 5). 
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Бойко Р.В. 
ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН З 

РІЗНОЮ ПРОСТОРОВОЮ ОРІЄНТАЦІЄЮ ПО АЗИМУТУ 
Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз»,  

м. Львів, вул.Рубчака, 3, 79000,  
Boiko R.V. 

INTERFERENCE OF HORIZONTAL GAS WELLS FOR DIFFERENT 
ORIENTATION IN AZIMUTH 

Departament of main gas pipelines "Lvivtransgaz",  
Lviv, st. Rubchaka, 3, 79000, 79000 

 
Анотація. Запропоновано формули дебіту куща горизонтальних газових 

свердловин, розміщених віялоподібно з однаковими різницями азимутальних 
кутів між ними в пористому і деформівному тріщинному пластах. 

Ключові слова: кущ горизонтальних свердловин, реальний газ, пористий 
пласт, деформівний тріщинний пласт. 

Abstract. Formulas for the flowrate of group of horizontal gas wells have been 
suggested. The wells are placed fan-shapedly with the same differences of azimuth 
between them in porousstraining fractured layers. 

Keywords: group of horizontal wells, real gas, porous layer, straining 
fractured layer. 

Застосування горизонтальних свердловин у нафто- і газовидобувних 
галузях, а також y підземному зберіганні газу сьогодні вважаються науковим і 
технологічним проривом [1]. Розміщення горизонтальних свердловин у 
горизонтальній (латеральній) площині характеризується азимутальним кутом α 
(азимутом свердловини) – кутом, який вимірюється в горизонтальній площині 
між прийнятим напрямом початку відліку і віссю свердловини. Тут опишемо 
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Результати розрахунків за формулами (5) і (6), коли êR =750 м, cr =0,1 м, 
h =20 м, hl 2= , kk =г , 212ì102,0 −×=k , ì200=L , 1κã = , 1κ =ä , 8,0ã =z , 2/δ h= , 

ñìÏà103,1μ 3
ã ××= − , ïëp =18МПа, âp =15МПа, 17 Ïà106 −−×=kα , показують, що із 

збільшенням кількості стовбурів загальний дебіт багатовибійної свердловини в 
однорідних ізотропних горизонтальному і тріщинному пластах зростає, але 
бурити більше 3-4 стовбурів недоцільно, оскільки приріст дебіту вже 
незначний. 

Із аналізу відношення )(/)( nQnQ nnλ випливає, що відмінність між 
результатами розрахунку знаходиться в межах 3-10% (вхідні дані для 
розрахунку див. вище), а формула (1) дає дещо вищі результати. 

Неврахування анізотропії пласта за проникністю призводить до завищення 
дебіту багатовибійної горизонтальної свердловини з одним, двома, трьома і 
чотирма стовбурами відповідно 70, 68, 55 і 48%, коли 100κ ≤â . 
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Анотація. Проаналізовано розподіл пластової енергії по продуктивній 

товщі пласта при режимі розчиненого газу та обґрунтовано доцільність 
розміщення нафтових свердловин за рівномірною сіткою 

Ключові слова: режим розчиненого газу, розміщення свердловин 
Distribution of reservoir energy through pay section of the layer under dissolved 

gas drive has been analyzed.Appropriateness of well spacing using equally spaced 
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рівномірною сіткою мається на увазі така система розміщення свердловин на 
покладі газоносності, коли поточний пластовий тиск далеко від кожної 
свердловини приблизно одинаковий і близький до середнього пластового тиску 
на відповідний момент часу. Тоді зміна дебітів газових свердловин 
визначається зміною в часі середнього пластового тиску по пласту в цілому. 

Як наслідок, геометрично рівномірне розміщення свердловин на площі 
газоносності задовольняє виділеній раніше умові лише при достатній 
однорідності пласта за колекторськими властивостями (рис. 1). У випадку 
суттєвої неоднорідності пласта під рівномірною сіткою розміщення газових 
свердловин можна розуміти таку, при якій наближено виконується відношення. 

 
,...

2

2

1

1 constqqq
n

n =
Ωα

==
Ωα

=
Ωα

 (2) 

де qi – дебіт і-ї свердловини, i = 1,2, … , n; α Ωі – газонасичений об’єм 
дренування і-ї свердловини. При змінних в часі дебітах в (3.5) підставляються 
значення відповідних видобутих кількостей газу по кожній свердловині.  

При розвідці родовищ для вивчення їх геологічної будови бурять певну 
кількість розвідувальних свердловин, яка залежить від ступеня неоднорідності 
продуктивних відкладів за колекторськими властивостями, від тектонічної 
будови родовища, його конфігурації та інших факторів. Із введенням родовища 
в розробку більшість свердловин переводяться в експлуатаційні. Як наслідок, 
розміщення розвідувальних свердловин може значно впливати на систему 
розміщення експлуатаційних свердловин. Тому на практиці найбільш 
розповсюдженою є система нерівномірного розміщення свердловин на площі 
газоносності. У загальному випадку системи розміщення свердловин 
«викривлються» системою розвідувальних свердловин. Інколи потрібне число 
газових свердловин для розробки родовища виявляється меншим від числа 
розвідувальних свердловин, які переводяться в експлуатаційні. Як наслідок, в 
такому випадку система розміщення свердловин цілком визначає відповідні 
техніко-економічні показники розробки родовища. Така ситуація, на жаль, 
доволі часто має місце при розвідці і розробці невеликих за запасами родовищ 
природних газів. На сітку розміщення експлуатаційних свердловин в деяких 
випадках впливають поверхневі умови. 

а) б)

 
Рисунок 1 Схема розміщення свердловин по рівномірній сітці.  

Сітка: а) – квадратна, б) – трикутна 
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Із формули (1) також випливає, що питомий об’єм залежить від ефективної 
товщини пласта h, коефіцієнтів пористості m і зв’язаної водонасиченості sвз . 

Звідси вважаємо, що доцільним є розміщувати нафтові свердловини при 
режимі розчиненого газу за рівномірною сіткою в розумінні постійного 
відношення дебіту свердловини до її нафтонасиченого об’єму. 

Стаття відправлена: 04.11.2015р. 
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Розглянуто перспективи споруджування глибоких та надглибоких 

свердловин в умовах аномально високих пластових тисків (АВПТ) і 
температур. Наведено ускладнення, що можуть виникнути внаслідок 
відсутності надійного ізоляційного екрану за обсадною колоною. 
Запропоновано комплекс заходів щодо підвищення надійності кріплення 
свердловин в умовах АВПТ. 

The problem of prospects of deep and ultra-deep wells construction under 
conditions of abnormally high pressures and temperatures is considered. 
Complications that may arise due to the lack of reliable sealing behind the casing are 
given. A set of measures to improve the reliability of wells cementing under 
conditions of abnormally high pressures is offered. 

Ключові слова: кріплення свердловин, аномально високий пластовий тиск і 
температура, стабілізована буферна суміш, тампонажний розчин 

Key words: well cementing, abnormally high pressure and temperature, 
stabilized buffer mixture, cementing slurry 

Постановка проблеми. Геологічна будова території України (в тому числі 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 20 



 Том 5. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

Українського щита, облямованого глибокими і суперглибокими різновіковими 
перикратонними прогинами і складчасто-орогенними спорудами) 
характеризується присутністю усіх основних типів геологічних структур 
континентального, а враховуючи природу Чорноморської западини, певною 
мірою, і океанського блоків. Завдяки цьому надра України характеризуються 
максимально можливими стратиграфічними (докембрій – кайнозой), 
формаційними, фазово-геохімічними діапазонами нафтогазоносності, що 
практично збігаються з відповідними глобальними характеристиками 
нафтогазоносності земних надр. 

За даними академіка НАН України Лукіна О.Ю. високим є вуглеводневий 
потенціал земних надр нашої країни не тільки великих (глибше 4 – 5 км), але і 
надвеликих (глибше 7 – 8 км) глибин, що представляє особливий теоретичний і 
практичний інтерес [1]. Вказане стосується й глибинного діапазону, що 
підтверджується промисловими припливами газу і конденсату з глибин 6 – 6,5 
км у центральній частині Дніпровсько-Донецької западини (ДДз), а також 
даними надглибокого буріння в Карпатському регіоні (буріння надглибоких 
свердловин Луги-1 і Шевченкове-1 з інтенсивними нафтогазопроявами на 
глибинах близько 7 км, припливи нафти в інтервалі 5200 – 5800 м із свердловин 
Новосхідниця-2, Північна Завода-1, Семигинів-17, ізотопно-геохімічними 
характеристиками вуглеводневих систем та іншими прямими та непрямими 
показниками. 

Геополітичні та економічні виклики сьогодення вимагають активізації 
робіт з пошуку, розвідування та розроблення нафтових і газових родовищ.  

Аналіз останніх досліджень. Важливі з точки зору подальших досліджень 
результати отримані в Північному морі, примітною особливістю 
нафтогазоносних надр якого є досить жорсткі для природних вуглеводневих 
систем термодинамічні умови. Так, на великих родовищах Джейд і 
Елгін/Франклін (Британський сектор) газоконденсатні, нафтові і газові поклади 
приурочені до юрських пісковиків в інтервалі 5490 – 5764 м при пластових 
температурах понад 200 оС і тисках понад 110 МПа. На нафтовому родовищі 
Ерскін і газовому родовищі Шируотер (Британський блок) розробку було 
розпочато при пластовій температурі 340 oС (на глибині 4880 м), яка після 13 
років розробки продовжувала залишатися аномально високою (понад 180 оС).  

Окрім очікувано складних термобаричних умов на потенційно 
перспективних структурах нашої країни, проблеми проведення 
геологорозвідувальних робіт, крім технічних та фінансово-організаційних, 
полягають у тому, що більшість перспективних площ безпосередньо межують 
із рекреаційними зонами. За таких обставин особливі вимоги постають перед 
проблемою забезпечення надійності роботи свердловини як інженерної 
споруди. Особливо актуальною є проблема надійного кріплення свердловин, які 
розкривають різнонапірні, флюїдонасичені поклади, у тому числі і горизонти з 
аномально високим пластовим тиском (АВПТ). На даний час відсутні 
тампонажні матеріали, здатні забезпечити якісне розмежування продуктивних 
пластів, формування і підтримання надійності кріплення свердловини як 
інженерної споруди впродовж усього періоду її експлуатації, що 
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підтверджується негативним досвідом цементування свердловин 162-
Анастасівська, 33-Волошківська, 1-Ржавецька, 34-Лопушнянська, 139, 507, 509, 
534- Бугруватівські та інших. 

Основна частина. Для оцінювання якості цементування експлуатаційної 
140/168,3 мм експлуатаційної колони у свердловині 1-Ржавецька авторами 
використано методику  НПО "Бурение" (Росія). За критерій якості (табл. 1) 
прийнято коефіцієнт якості цементування, розрахований як: 

ц

n

i

n

i

n

i

n

i

L
K

∑ ∑ ∑∑
= = ==

+++
= 1 1 1

4
1

321 400300200100 

 

де   цL – довжина зацементованої ділянки, м; 
4321 ,,,  – довжина зацементованих ділянок, відповідно, у разі 

відсутності контакту, при поганому, частковому та щільному контакті, м.  
Критерії якості: К = 300 – 400 – якість добра; К = 200 – 300 – якість 

задовільна; К = 100 – 200 – якість погана. 
Таблиця 1  

Якість цементування експлуатаційної колони у свердловині  
№ 1 Ржавецької площі 

 
Коефіцієнт якості цементування 140/168,3 мм експлуатаційної колони (15 

– 4024 м)  227. Якість цементування усієї колони задовільна. 
Результати АКЦ засвідчують добру якість цементування першого ступеня 

експлуатаційної колони із застосуванням матеріалу РТМ-120 в інтервалі 
залягання візейських відкладів (3722 – 4024 м), де коефіцієнт якості склав 
387,3.  У той же час в інтервалі 3100 – 3722 м, представленому, в основному, 
відкладами серпухівського ярусу, якість цементування із застосуванням того ж 
РТМ – 120 є нижчою при значенні К = 251.  

Якість цементування другого ступеня на ділянках застосування 
тампонажної суміші ТС-100 вдвічі перевищує тампонажний цемент ПЦТ І-100.  

За результатами радіальної акустичної цементометрії РАКЦ (RBT) від 
11.11.13 р., виконаної ТОВ ″НАДРА ПРОМИСЛОВА ГЕОФІЗИКА″, у 
структурі ізоляційного кільця виявлено  вертикальні канали, здатні вплинути на 

Інтервал, м Якість зчеплення Коефіцієнт 
якості 

цементування від до добра задовільна погана відсутня 

15 4024 847 1163 223 1776 227 
І ступ. 

2494 4024 704 308 80 438 284 
Візейські відклади, РТМ-120 

3722 4024 271 20 10 1 386 
Серпухівські відклади, РТМ-120 

3100 3722 286 33 15 288 251 
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Наведено результати дослідження впливу буферної системи на  

колекторські властивості продуктивних пластів. Встановлено, що 
застосування ефективних буферних систем не спричиняє негативного впливу 
на фільтраційно-ємнісні властивості продуктивних пластів.  

Ключові слова: cвердловина, стабілізована буферна суміш, продуктивний 
пласт, кольматація  

The results of the study of buffer system effect on reservoir properties are given. 
The use of effective buffer systems is proved to contribute to the maintenance of 
reservoir properties. 

Key words: well, stabilized buffer mixture, reservoir, colmatation 
Сучасні вимоги до споруджування свердловин полягають у збереженні 

колекторських властивостей продуктивних пластів при їх розкритті.  
Під час первинного розкриття та цементування свердловини у привибійну 

зону пласта поступають фільтрати промивальної, буферної рідин та 
тампонажного розчину, що є причиною зниження фазової проникності пластів-
колекторів та продуктивності свердловини [1]. Дослідження авторів показують 
[2, 3], що забруднення привибійної зони має складний характер, і, поряд із 
значним вмістом відфільтрованої води технологічних рідин, суттєвий вплив на 
кольматацію порових каналів здійснюють нерозчинні продукти хімічної 
взаємодії фільтратів бурового і тампонажного розчинів з породою і флюїдами, а 
також набухання твердої фази і утворення емульсій. 

Один з напрямків вирішення проблеми якісного розкриття та 
цементування продуктивних горизонтів є застосування промивальних систем, 
пристосованих до даних умов, з низьким показником фільтрацї та 
седиментаційно-стійких тампонажних систем з регламентованими значеннями 
показника фільтрації. Щодо застосування буферних систем під час 
цементування продуктивних горизонтів, то, крім високих технологічних вимог 
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(відмивальна, виносна здатність), до їх властивостей ставлять додаткові вимоги 
– здатність тимчасово блокувати порові канали порід-колекторів привибійної 
зони з метою попередження їх забруднення внаслідок відфільтровування 
рідини замішування тампонажної суміші після видалення рихлої частини 
глинистої кірки зі стінок свердловини. Такими властивостями володіє буферна 
рідина на основі розробленої нами стабілізованої буферної суміші (СБС-Б) [4]. 

Дослідження впливу буферної рідини на продуктивні відклади проведено 
для умов Струтинського родовища.  

Під час первинного розкриття продуктивних відкладів свердловини № 112 
Струтинського родовища застосовано подвійно-інгібований буровий розчин з 
регламентованими параметрами: густина – 1100 кг/м3, умовна в’язкість – 45 – 
55 с, показник фільтрації за 30 хв – 4 – 5 см3, СНЗ за 1/10 хв – 15 – 20/ 25 – 35 
дПа, товщина кірки – 0,5 мм, вміст колоїдної фази – 2, 48 %, рН – 8.  

Тестування проведено на установці для визначення впливу рідин на 
привибійну зону пласта, що дозволяє моделювати у заданих термобаричних 
умовах динаміку фільтрації технологічних рідин [5]. При цьому, керновий 
матеріал (таблиця 1) за своїми фільтраційно-ємнісними властивостями 
відповідає характеристикам порід-колекторів Струтинського родовища. 

Таблиця 1 
Характеристика кернового матеріалу 

Номер керна Діаметр, см Довжина, см Об'єм, см3 Пористість, % Проникність, 
мкм2∙10-3 

20 2,76 4,3 25,7 12 4 
 

Дослідження здійснено у змодельованих пластових умовах: 
– гідравлічне обтискування керна – 10 МПа; 
– температура робочої зони – 65°С; 
– перепад робочого тиску на керні – 0,7 МПа. 

Нагнітання бурового розчину проводили протягом трьох годин. Об'єм 
фільтрату при цьому склав 3,85 см3. Кірка, намита на робочому торці керна, 
була не щільною, товщиною ~ 1,0 мм.  

Після зняття кірки механічним шляхом через робочий торець керна 
закачували буферну рідину на основі СБС-Б протягом трьох годин. Параметри 
буферної рідини на основі СБС-Б були наступні: густина – 1400 кг/см3, 
розтічність – 220 мм, фільтрація за 30 хв – 6 см3, відмивальна здатність – 28 %. 
Об'єм фільтрату при цьому склав 3 см3, кірка – щільна, її товщина 2,0 мм. Потім 
визначали коефіцієнт відновлення проникності керна (β). Він становив 29,3 % 
після прокачування через керн 20 порових об'ємів вуглеводневої рідини 
протягом двох годин. Швидкість фільтрації при цьому зменшувалась від 0,02 
см/с до 0,0085 см/с.  

В аналогічних змодельованих пластових умовах визначали окремо вплив 
бурового розчину на коефіцієнт відновлення проникності керна. За 
результатами досліджень коефіцієнт β для бурового розчину становив 50,3%. 
Швидкість фільтрації впродовж прокачування 20 порових об'ємів 
вуглеводневого флюїду через керн протягом 1,25 год  поступово зменшувалась 
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Проаналізовано особливості розкриття і кріплення хемогенних відкладів. 

Розроблено корозійностійкий тампонажний матеріал (КРТМ-ПВ) і буферну 
суміш (СБС). Апробація розроблених тампонажних систем сприяє якісному 
кріпленню свердловин в умовах залягання нестійких хемогенних відкладів 
родовищ ДДз та установленню ізоляційних цементних мостів. 

Ключові слова: калій-магнієві соляні породи (КМСП), корозійностійкий 
розширний тампонажний матеріал, стабілізована буферна суміш 

The features of opening and cementing of chemical deposits are analyzed. 
Corrosion-resistant cementing material (CRCM-PV) and buffer mixture (SBS) is 
developed. Testing of developed cementing systems ensures high-quality well 
cementing under conditions of unstable chemical deposits occurrence of Dnipro-
Donets Basin fields and the installation of isolating cement bridge. 
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Key words: potassium-magnesium salt rocks, corrosion-resistant distension 
cementing material, stabilized buffer mixture 

Актуальність питання. Нафтогазоносність Дніпровсько-Донецької 
западини (ДДз) приурочена до чотирьох нафтогазоносних комплексів: 
девонського, кам’яновугільного, нижньопермського і тріасового. Складні 
термобаричні умови залягання вуглеводнів та присутність двох поверхів 
соленосних товщ: верхнього девону франського і фаменського ярусів, що 
характеризуються соленосними відкладами потужністю, які включають 
картамиську, микитівську і слов’янську світи та складені циклічним 
чергуванням кам’яної солі з пластами аргілітів, доломітів, ангідритів і 
глинистих карбонатів, а також калієво-магнієві сольові породи – КМСП 
ускладнюють споруджування свердловин.  

На підставі аналізу та систематизації геолого-промислової інформації за 
2000 – 2011 рр. на 34 свердловинах ідентифіковано ускладнення, пов’язані з 
розкриттям і кріпленням хемогенних відкладів, сумарні затрати часу на їх 
ліквідацію склали 75819,6 год. При цьому деформації обсадних колон внаслідок 
неякісного кріплення зафіксовано на 16 свердловинах, а частка часових затрат 
на їх ліквідацію становить 44,52 % або 33750,3 год. Для  кріплення зазначених 
свердловин ПАТ "Укрнафта"  було використано  тампонажну суміш ПЦТ І-100 + 
ШП, а ДК "Укргазвидобування" – ПЦТ І-100 + МДТР. 

Враховуючи ці особливості геологічної будови родовищ ДДз за наявності 
хемогенних відкладів, споруджування та експлуатація свердловин у цьому 
нафтопромисловому районі потребують інноваційних технологічних рішень, 
насамперед, щодо розроблення та застосування високоефективних 
тампонажних систем.  

Аналіз досліджень і публікацій. На порушення цілісності обсадних колон 
в інтервалах залягання хемогенних відкладів, окрім геологічної будови, 
впливають: міцнісні характеристики використаних обсадних труб, конфігурація 
стовбура свердловини, тривалість періоду від моменту розкриття пластичних 
порід до завершення кріплення, якість цементування, тектонічні особливості 
району робіт та ряд інших чинників [1].  

Дослідженнями А.А. Мамедова [2] доказано, що за наявності якісного 
ізоляційного екрану несуча здатність обсадних труб збільшується на  20 – 28 % 
порівняно з такими ж без ізоляційного екрану. Міцність системи кріплення, 
сформованою двома колонами, залежить від фізико-механічних і геометричних 
характеристик обсадних труб і цементного кільця, видозмінюючи які можна 
проектувати і формувати оптимальні конструкції, здатні працювати в зоні 
пружних деформацій. Особливу увагу акцентують на використанні 
тампонажних систем, здатних формувати цементний камінь з високими 
експлуатаційними характеристиками [3].  

Мета роботи. Вивчення відповідності відомих тампонажних систем 
умовам застосування.  Промислова апробація розроблених рішень. 

Методи досліджень. Дослідження показників і параметрів здійснено із 
застосуванням приладів та методів, що відповідають встановленим вимогам 
нормативних документів для споруджування свердловин.  
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Дослідженнями встановлено, що для КРТМ-ПВ коефіцієнт корозійної 
стійкості цементного каменю знаходиться у межах 1,0 – 1,09. У пластовій воді 
коефіцієнт корозійної стійкості для КРТМ-ПВ на 11 % вищий за відомий аналог 
ПЦТ І-100 + ШП та на 38,8 % переважає ПЦТ І-100 + МДТР. В умовах 
хлористого магнію та сірчанокислого магнію КРТМ-ПВ переважає ПЦТ І-100 + 
МДТР на 55,4 % та 18,5 % відповідно, у той час як для взірців цементного 
каменю на основі ПЦТ І-100 + ШП характерно руйнування. 

Вивчення мікроструктури зразка КРТМ-ПВ (рис.2) засвідчує інтенсивний 
перебіг процесів гідратації цементної композиції. Як бачимо, в основній масі 
мікроструктура  представлена великою кількістю гідратних утворень, причому 
деякі кристали вже добре оформлені, інші мають вигляд дрібних голчастих або 
лускоподібних кристалів. На цих кристалах формуються інші, і це сприяє 
ступінчатому росту деяких шарів гідратних утворень. 

  

  
а) б) 

Рис. 2. Мікроструктура каменю КРТМ-ПВ а) у прісній воді та б) у 
середовищі MgSO4 

 
На мікрофотографіях досліджуваного зразка (рис. 2 а) спостерігаємо 

велику кількість щільно упакованих гексагональних пластин портландиту. 
Щільна структура каменю КРТМ-ПВ забезпечується ростом і стабільним 
існуванням гідросилікатів кальцію і гексагональних AFm-фаз та гідроксиду 
кальцію, що кольматують мікропори, сприяючи зміцненню штучного 
конгломерату. 

Структура КРТМ-ПВ у середовищі MgSO4 досить щільна, покрита 
полідисперсними кристалогідратами у виді голчастих або пластинчастих 
кристалів (рис. 2 б). В деяких місцях на фоні великої кількості пластинчатих 
кристалів Ca(OH)2 та AFm-фаз спостерігають незначні скупчення Mg(OH)2. 

З урахуванням напрацювань різних наукових шкіл, а також світового та 
вітчизняного досвіду для умов цементування свердловин у хемогенних 
відкладах розроблено типові рецептури тампонажних систем (табл. 1). 

Впродовж 2010 – 2013 рр. у рамках дослідно-промислових випробувань 
тампонажну суміш КРТМ-ПВ апробовано під час виконання 9 свердловино-
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операцій, де застосовано 318,9 т даного матеріалу. При цьому, для 
установлення ізоляційних цементних мостів на 3 свердловино-операціях 
використано 7,5 т КРТМ-ПВ. 

Таблиця 1  
Базові рецептури і властивості тампонажних систем  

Показник 

КРТМ-ПВ –100 м.ч. 
НТФК – 0,08 м.ч. 

В/С*) – 0,5 

СБС –100 м.ч. 
НТФК – 0,08 м.ч. 

В/С*) – 0,45 
значення показника 

Густина, кг/м3 1800 1650 
Розтічність, мм 230 235 
Водовідділення, мл 0 0 
Час загуснення до 30 одиниць Бердена, год-хв 5-00 – 
Температура досліджень, ºС 65 – 
Строки схоплення (початок/кінець), год-хв 11-00/11-30 – 

Міцність цементного каменю 
у віці двох діб, МПа 

при вигині 8,2 – 
при стисканні 24,3 – 

Коефіцієнт крихкості цементного каменю 2,96 – 
Розширення, % 0,6 – 
Водовіддача, см3/30 хв 36 12 
*) – водосумішеве відношення (рідина замішування густиною 1120 кг/м3) 

 
Буферну рідину на основі СБС успішно впроваджено під час 42 

свердловино-операцій, де її застосовано у кількості 680 т. Підтверджена 
економічна ефективність від апробації СБС на родовищах ПАТ "Укрнафта" 
становить 904,62 тис. грн.  

Результатами геофізичних досліджень методом акустичної цементометрії 
доказано  підвищення якості цементування хемогенних відкладів та зростання 
коефіцієнта якості цементування до 78 %.  

Висновки: Проведені дослідження композиційних тампонажних систем 
КРТМ-ПВ і СБС підтверджують доцільність та ефективність їх застосування у 
складних гірничо-геологічних умовах під час цементування обсадних колон та 
установлення цементних мостів.  
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ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛІЧНОЇ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ 
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Kopey B.V., Kuzmin O.O., Martynetz O.R., Stefanyshyn O.D. 
PERFORMANCE ASSESSMENT OF CYCLIC CRACK RESISTANCE OF 

MATERIALS FOR PETROLEUM EQUIPMENT CONSTRUCTIONS 
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 

 Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, 76019 
 

Аннотация. Приобретает актуальность направление обеспечения 
прочности элементов конструкции в различных эксплуатационных средах при 
наличии в них дефектов типа трещин. При этом очень важным показателям 
работоспособности конструкционных материалов становятся величины, 
характеризующие сопротивление материала к зарождению и развитию в нем 
трещин. Проанализированы формулы для прогнозирования ресурса и приведены 
экспериментальные данные по росту трещин в насосных штангах. 

Ключевые слова: усталость, трещина, насосная штанга, ресурс 
Abstract. To ensure the safety of structural elements in different operating 

environments if they have defects such as cracks it is necessary to know the crack 
resistance characteristics. It is very important to know the indicators of efficiency of 
structural materials that characterize the resistance of material to the formation and 
development of cracks in it. Formula for predicting the resource is analyzed and 
experimental data on the growth of cracks in the sucker rods are presented.  

Keywords: fatigue, crack, sucker rod, resource 
Вступ 
У загальному машинобудуванні перш за все необхідно визнавати 

можливість наявності в деталях та конструкціях машин та обладнання таких 
дефектів, як тріщини. Це особливо актуально, коли задаєш собі запитання "чи 
можемо ми бути впевнені в тому, що структура без тріщини?" Навіть якщо 
деталь не має тріщин з часу її виготовлення, то термін, що залишився після 
початку експлуатації, може бути значним або, можливо, домінуючим по 
відношенню до її загального ресурсу.  Крім того, при контролі дефектів в деталі 
з тріщиною має бути визначений залишковий ресурс таким чином, щоб рішення 
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стосовно працездатності могли бути обґрунтованим надійним оцінюванням. У 
ситуаціях з низьким рівнем напруження зростання втомних тріщин регулює 
термін служби, що веде до "підходу дефектів толерантності", тобто щоб 
спроектувати стратегію контролю цих дефектів, що передбачає регулярний 
огляд та оцінку їх розмірів. Насправді втомні навантаження майже завжди 
випадкові і робоче середовище майже завжди є корозійним або має агресивний 
характер (морська вода, пластові води тощо). Діагноз або оцінка терміну 
служби може бути досягнута тільки в одному з двох способів: проведення 
лабораторних випробувань при точно змодельованих умовах дотримання 
геометрії, навантаження і особливо навколишнього середовища, або оцінка 
терміну служби за кількісними моделями процесів росту тріщини. Лабораторні 
випробування дуже дорогі і через корозію, що виникає з часом, не дає нам 
можливості проводити прискорені випробування, що теж є дуже затратним в 
часі. Наприклад, морська платформа, призначена, щоб протистояти 108 циклам 
на 30-му році життя потребуватиме 30-річного тестування при частоті 0,2 Гц 
для перевірки конструкції на довговічність. Оцінка методології на 
комп'ютерній основі може виконувати ту ж перевірку з однаковою точністю за 
малий проміжок часу з мінімальними затратами. 

В процесі експлуатації нафтогазових родовищ науково-технічний прогрес 
завжди вимагав вирішення проблеми забезпечення заданої довговічності і 
надійності конструкцій в умовах зменшення матеріалоємності, а також 
використання дешевих конструкційних матеріалів. При цьому за економічними 
і конструктивними міркуваннями навантаження матеріалу в конструкції у 
багатьох випадках наближуються до гранично допустимих значень, особливо 
якщо враховувати дефективність реальних матеріалів. Враховуючи це, набуває 
актуальності напрям забезпечення міцності елементів конструкції в різних 
експлуатаційних середовищах при наявності в них дефектів типу тріщин. При 
цьому дуже важливими показниками працездатності конструкційних матеріалів 
стають величини, які характеризують опір матеріалу до зародженню та 
розвитку в ньому тріщин, зокрема при дії на них високих чи низьких 
температур та змінного навантаження. [1] 

За останні десятиліття отримано багато даних про закономірності росту 
втомних тріщин. Починаючи від фундаментальних робіт Гріффітса і Ірвіна, 
вагомий вклад у розвиток механіки руйнування матеріалів та розробку методів 
визначення гранично-рівноважного стану тіл з тріщинами та тріщиностійкості 
матеріалів зробили українські та зарубіжні вчені. Серед них  –  О. Андрейків,  
Л. Бережницький, П. Витвицький, Е. Гарф, О. Дацишин, О. Дащенко,  
І. Дмитрах, А. Камінський, А. Красовський, Г. Кіт, А. Лєбєдєв, М. Леонов,  
А. Майстренко, Г. Никифорчин, В. Осадчук, О. Осташ, В. Панасюк,  
Г. Писаренко, О. Романів, М. Саврук, В. Силованюк, М. Стадник, М. Стащук, 
В. Стрижало, Г. Сулим, В. Трощенко, С. Фірстов, М. Чаусов, В. Чекурін,  
П. Ясній, а також зарубіжні – Р. Вільямс, Т. Екоборі, Ф. Маклінток,  
М. Махутов, К. Міллер, Е. Морозов, Л. Нікітін, В. Партон, Дж. Райс,  
Г. Черепанов та ін. Інформації отриманої у вивченні зародження втомних 
тріщин значно менше, а методичні аспекти таких досліджень розкриті 
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недостатньо виразно. Залишається відкритим питання про зв’язок 
характеристик тріщиностійкості на початкових стадіях та процесу росту 
тріщини. Результати нечисленних досліджень кінетики втомного руйнування 
часто мали суперечливий характер, а стадія зародження макротріщини 
практично не вивчена.  

У зв’язку з розвитком наукового обґрунтування застосування сучасних 
матеріалів при видобуванні нафти і газу, зокрема на шельфі морів, доцільним є 
дослідити тріщиностійкість конструкційних матеріалів внаслідок циклічного 
навантаження. До числа найпоширеніших причин руйнування конструкцій 
відноситься поступове зростання невеликих початкових тріщин аж до 
досягнення ними критичної довжини. Відбувається так зване уповільнене 
руйнування в умовах невисоких робочих напружень, яке закінчується 
катастрофічним крихким руйнуванням, зрозуміло, якщо вчасно не проведена 
зупинка і своєчасний ремонт конструкції. Зазначимо, що період експлуатації 
конструкції з тріщиною, яка розвивається, займає суттєву частину її життя до 
руйнування. Зрозуміло, механізми виникнення тріщини різні для різних 
матеріалів,навантажень, умов експлуатації і т.д. До найпоширеніших видів 
уповільненого руйнування відносяться, наприклад, втомне руйнування.  

Зростання втомних тріщин пов’язується з кривою Велера.  
 

 
 

Рис. 1 Два типи поведінки матеріалів при циклічному напруженні: сталі та 
алюмінієвого сплаву 

 
Крива Велера утворює залежність напруження з числом циклів до 

руйнування, що дозволяє зробити висновок про довговічність елемента 
конструкції. Проте у ній не міститься інформації про повільний розвиток 
тріщин в цьому процесі, хоча саме підростання втомних тріщин до критичного 
розміру і веде до руйнування елементів циклічно навантажених конструкцій. 
Необхідно розрізняти звичайне втомне руйнування при низькому рівні 
напружень або так звану багатоциклову втому і руйнування за порівняно 
невелике число циклів при достатньо високих напруженнях, – малоцикловому.   

Алюмінієвий сплав 
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Рис.2 Загальні поняття про криву втоми [2] 
 

В першому випадку мікропроцеси руйнування локалізуються в малій зоні 
біля вершини тріщини і визначаються асимптотичними полями напружень і 
деформацій, а, отже, швидкість руху тріщини повинна залежати від 
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відомим як закон Паріса, отриманий Полом C. Парісом в університеті Ліхай в 
1960 році:  

                                                  (3), 
де С і m – постійні матеріалу, які визначаються експериментально. 

В умовах росту втомної тріщини і загального ресурсу деталі 
використовується прямокутник, а не трикутник: 

 
Рис. 4 Зв'язок довжини тріщини з напруженням та ресурсом деталі 

 
Тут у нас є зв'язок між діапазоном напруження  і витривалості, так само, як 

і в підході з використанням кривої  σ - N, але тепер ми також маємо початкові і 
кінцеві розміри тріщин і взагалі всі розміри тріщин в цих межах протягом 
всього періоду поширення втомної тріщини. Аналогічним чином до визначення 
параметрів трикутника, тріщина втоми в прямокутнику може бути знайдена 
шляхом прийняття до уваги трьох відомих кутів, щоб отримати невідомий 
четвертий. 

Це співвідношення може бути виражене за допомогою наступних рівнянь:  

 .                                               (4) 
Модель прогнозування зростання тріщини втоми залежить від 

апроксимуючих припущень про те , що зростання втомної тріщини може бути 
представлене за допомогою простого закону: 

 ,                                         (5) 
і що розмах коефіцієнту інтенсивності напружень може бути отриманий із 
рівняння:   

                                    (6) 
Якщо функція геометричної відповідності Y прийнята  сталою і не 
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залежить від довжини тріщини а , то інтегрування (6) є прямим. Це припущення 
строго справедливе для невеликої кількості  випадків, таких як поверхнева 
тріщина в нескінченній пластині. Тим не менш, це швидкий спосіб оцінки 
швидкості зростання тріщини в структурі. 

Підставляючи (6) в (7) та інтегруючи даний вираз, отримаємо:  

.               (8) 
Окрім випадку коли m= 2: 

                                         (9). 
Вираз (8) являє собою відношення між втомною довговічністю (Nf), 

розмахом напружень ( σ∆ ), початковим розміром тріщини (aп) і кінцевим 
розміром тріщини (aк). Зауважимо, що з (8), aк може бути нескінченним і дає 
кінцевий ресурс при втомному навантаженні, який вказує відносну незначність 
кінцевого розміру тріщини. Розмах напружень може бути постійним значенням 
амплітуди або еквівалентним значенням змінної послідовності, що 
розраховується як середньозважена величина  (відома як середньозважений 
розмах напружень або СЗРН). 

Проведені експерименти з росту тріщин втоми насосних штанг [3]. 

 
Рис.5 - Діаграми втомного руйнування сталі 20Н2М  

при циклічному навантаженні в повітрі (1) і пластовій воді (2) 
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Отже, тема циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів є дуже 
важлива в сучасному світі, так як вона може вирішити велику кількість 
нагальних проблем таких як безпечності використання обладнання, 
довговічності обладнання та установок, а також їх продуктивності. Важливою 
задачею є визначення ресурсу насосних штанг з тріщинами. 
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Анатоція. Проблеми підвищення коефіцієнта нафтовилучення 

залишається однією з найбільших проблем для нафтогазової промисловості. В 
даній статті описано види заводнення і обґрунтовано вибір міцелярного 
заводнення для підвищення коефіцієнта нафтовилучення  з родовищ ДДЗ.  

Ключові слова: міцелярні розчини, залишкова нафта, коефіцієнт 
нафтовилучення, методи підищення нафтовилучення. 

Abstract. The problem of enhance of oil recovery is one of the biggest problem 
for the oil and gas industry. This paper describes the types of flooding and 
reasonable choice of micellar flooding to enhance of oil recoveryof the deposits of 
DDZ. 

Key words: micelle solution, the residual oil, factor of oil recovery, methods of 
factor of oil recovery. 

Забезпечення України ресурсами вуглеводнів – одне з найбільш 
актуальних завдань сьогоднішнього дня. Важливу роль у вирішенні цього 
питання відіграє власний видобуток вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькій 
западині (ДДЗ), яка була й залишається основним нафтогазоносним регіоном 
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України. 
ДДЗ розташована у південно-західній частині Східно-Європейської 

платформи між Українським щитом (УЩ) і Воронезьким масивом на 
архейськоранньопротерозойському фундаменті і є частиною Прип`ятьсько-
Дніпровсько-Донецького прогину. 

Основні перспективи нафтогазоносності ДДЗ наразі пов`язують у першу 
чергу з нижникам`яновугільним мегакомплексом. Цей комплекс 
характеризується найбільшою перспективністю, найбільшим скупченням 
ВВ.[2] 

Високі показники розробки нафтових родовищ і кінцевого коефіцієнта 
нафтовилучення нафти можна отримати при раціональній розробці родовищ та 
ефективному регулюванні процесу фільтрації. На даний час на родовищах 
застосовується найрізноманітніші методи впливу на ПЗП: теплові, 
гідродинамічні, фізико-хімічні. Усі існуючі методи обробки спрямовані на 
зменшення гідравлічних опорів у ПЗП за рахунок покращення зв`язку між 
свердловиною і продуктивним пластом або внаслідок збільшення абсолютної 
чи фазової проникності у привибійній зоні. 

Одним з найбільш застосовуваних методів є фізико-хімічний, який 
базується на діянні на нафтовий поклад, який покращує заводнення шляхом 
зниження міжфазного поверхневого натягу і зімни відношення рухомості фаз, і 
прияють вилученню залишкової нафти із заводнених пластів. До першої групи 
належать методи запомповування водних розчинів поверхнево-активних 
речовин, полімерного заводнення, лужного заводнення і силікатно-лужного 
заводнення, а до другої – методи витіснення нафти діоксином вуглецю та 
міцелярними розчинами і міцелярно-полімерне заводнення. 

Після заводнення нафтових родовищ за звичайною технологією або з її 
покращенням у надрах залишаються невилученими до 30-70% початкових 
запасів нафти. Залишкову нафту здатні витіснити лише ті робочі агенти, які 
змішуються з нафтою та водою, або мають дуже низький між фазний натяг на 
контакті. Такі умови виникають під час витіснення нафти міцелярними 
розчинами та діоксидом вуглецю. Ці методи відносяться до найбільш 
високопотенційних і перспективних, які здатні значно знижувати залишкову 
нафтонасиченість. 

Залишкова нафта у заводнених пластах утримується у нерухомому стані 
поверхнево-молекулярними, капілярними силами в масштабі окремих пор і 
малопроникних включень, а також в`язкісними силами в масштабі 
слабопроникних різновидів і верств пласта. Змусити рухатися залишкову нафту 
у заводнених пластах можна, тільки повністю позбувшись дії капілярних сил 
або знизивши їх настільки, щоб вони стали меншими від гідродинамічних сил, 
що створюються перепадом тиску, і вирівнявши їх.   

Формування залишкової нафти в промитих зонах визначається також 
властивостями самої нафти. Компонентний склад, дисперсна будова, вміст 
важких фракцій, наявність полярних асфальтено-смолистих речовин є 
факторами, що впливають на структурно-механічні властивості крапель і плівок 
нафти і на міжфазний натяг. Зокрема, зміст і структура асфальтенів і смол 
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мають принципове значення для процесу витіснення, оскільки саме в цих 
компонентах зосереджена велика частина полярних і поверхнево-активних 
речовин, що надають стабілізуючий вплив на колоїдні системи і підсилюють 
адсорбцію нафти на поверхні породи. 

Специфічність властивостей нафт з підвищеним вмістом асфальтенів, смол 
і парафіну, значні молекулярні маси, наявність гетероелементів, парамагнетизм, 
полярність, виражені колоїдно-дисперсні властивості, можливість утворення 
міцної структури в нафті і прояви тиксотропних властивостей привели до 
відокремлення самостійного розділу з гідродинаміки процесів розробки 
неньютонівських нафт. Серед дослідників, що працюють в цій області, можна 
назвати А.Х. Мірзаджанзаде, В.В. Девлікамова, А.Т. Горбунова, І.М. Аметова, 
З.А. Хабібулліна, А.Г. Ковальова, М.М. Кабірова та ін. [3] 

Залишкова нафта у заводнених пластах утримується в нерухомому стані 
поверхнево-молекулярними, капілярними силами в масштабі окремих пор і 
малопроникних включень, а також в’язкісними силами в масштабі 
слабопроникних різновидів і верств пласта. Змусити рухатись залишкову нафту 
у заводнених пластах можна, тільки повністю позбувшись дії капілярних сил 
або знизивши їх настільки, щоб вони стали меншими від гідродинамічних сил, 
що створюються перепадом тиску, і вирівнявши рухливість в різних верствах. 

Міцелярно-полімерне заводнення якраз і спрямоване на усунення 
капілярних сил у заводнених пластах та витіснення залишкової нафти. 

Міцелярні розчини становлять колоїдні системи з вуглеводневої рідини і 
води, які стабілізовані сумішшю ПАР. Ці колоїдні системи високодисперсні, 
оптично майже прозорі. До складу міцелярних розчинів входять основні ПАР 
(частіше всього нафтові сульфонати), допоміжні ПАР (аліфатичні спирти), 
вуглеводнева рідина і водна фаза. Приготований таким чином розчин – це 
мікроемульсія, яка складається з агрегатів (міцел) молекул, всередині яких 
молекули нафти і води можуть взаємно розчинятися (явище солюбілізації). 

Як витісняючий агент у пласт нагнітають міцелярний розчин об’ємом 
близько 10 % порового простору покладу, вузьку облямівку якого просувають 
ширшою облямівкою буферної рідини – розчину полімеру, а останню – 
технічною водою. 

Завдяки низькому міжфазному натягу між міцелярним розчином і 
пластовими рідинами, усувається дія капілярних сил і розчин витісняє нафту та 
воду. Перед фронтом витіснення міцелярним розчином окремі глобули нафти 
зливаються в нерозривну фазу, накопичується вал нафти (зона підвищеної 
нафтонасиченості), а за ним – зона підвищеної водонасиченості. Для 
проштовхування цих зон через поровий простір після міцелярного розчину 
нагнітають полімерний розчин, а після цього воду.  

Залишкова нафтонасиченість пласта технологічно не обмежує 
застосування методу, але економічно доцільно, щоб вона була понад 25-30 % у 
зв’язку з високою вартістю робіт для створення облямівки. 

Складність практичного застосування міцелярних розчинів для вилучення 
нафти з заводнених пластів полягає в доборі для кожного пласта чи ділянки 
рецептів стійких міцелярних розчинів, які нечутливі до солей лужно-земельних 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 42 



 Том 5. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

елементів, і забезпеченні бажаних механізму та ефективності витіснення 
залишкової нафти. Температура пластів не повинна перевищувати 80оС. 

У залежності від величини облямівки міцелярного розчину і концентрації в 
ній відповідних ПАР можна добитись практично повного витіснення нафти з 
однорідного пласта. Високої ефективності витіснення нафти досягають також 
застосуванням поверхнево-активних сполук, що вміщують полімери, тобто так 
званих ПАПС-ів (поверхнево-активні полімерні системи). [1] 

Водні розчини сучасних індивідуальних водорозчинних ПАР знаходять 
самостійне промислове застосування для зменшення залишкової 
нафтонасиченості пластів. Як видно з результатів лабораторних експериментів, 
необхідне зменшення залишкової нафтонасиченості можливе лише при 
зменшенні міжфазного натягу на контакті нафта-вода до 10-3 мН/м. Такий 
низький міжфазний натяг досягається при використанні міцелярних розчинів  
дозволяє усувати капілярні сили при заводненні пористих пластів. Покращення 
витіснення полягає у поєднанні міцелярних розчинів переваг розчинників і 
розчинів ПАВ. Крім того тип міцелярного розчину може змінюватися при 
витісненні в результаті інверсії. Дані характеристики підкреслюють 
необхідність подальшого аналізу даного методу покращення заводнення. 
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Аннотация. Проведены сравнительная оценка параметров 
сталеалюминевых (АС) проводов различных типов и расчеты на механическую 
прочность. Показана возможность использования пластически обжатых АС 
проводов на воздушных линиях электропередачи при воздействии всего спектра 
эксплуатационных нагрузок. 

Abstract. A comparative evaluation of the parameters of steel-aluminum wire 
various types and calculations are performed on the mechanical strength. The 
possibility of using plastically pressed speaker wires on overhead power lines when 
exposed to the entire spectrum of operational loads. 

Ключевые слова: линии электропередачи, сталеалюминевый провод, 
пластическое обжатие, проволока, прочность, стрела провеса. 

Keywords: power transmission lines, steel-aluminum wire, compacted, wire, 
strength, sag . 

Для увеличения токовой пропускной способности существующих 
воздушных линий (ВЛ) электропередачи разрабатываются провода 
высокотемпературные, компактированные, с композитным сердечником и 
другие [1], характеристики которых выше, чем у классических 
сталеалюминевых (АС) проводов, свитых из круглых стальных и алюминиевых 
проволок. При оптимизации конструкции создаваемых проводов необходимо 
учитывать не только их пропускную способность и эксплуатационные потери, 
но и эксплуатационную прочность в различных климатических условиях с 
учетом ветровой и гололедной нагрузки, температуры воздуха, степени 
агрессивного воздействия окружающей среды, интенсивности грозовой 
деятельности, пляски проводов, вибрации. 

На увеличение пропускной способности ВЛ электропередачи и повышение 
их надежности направлена одна из последних разработок российских 
производителей ООО «Энергосервис» и филиала «Волгоградский» АО 
«Редаелли ССМ» - высокопрочные пластически обжатые АС провода (АСВП) 
[2, 3], отличающиеся от проводов классической конструкции тем, что после 
свивки стальной сердечник пластически обжимается, аналогичной операции 
подвергают и токоведущие повивы из алюминиевой проволоки. По сравнению 
с классическими АС проводами новые провода АСВП обладают большими 
прочностью и токовой пропускной способностью [4]. При пластическом 
обжатии провода с постоянным направлением и шагом свивки во всех повивах 
достигается плотность заполнения сечения выше, чем при сборке проводов из 
профилированных проволок (рис. 1 и табл. 1). В табл. 1 приведено сравнение 
характеристик проводов АС, АСВП производства филиала «Волгоградский» 
АО «Редаелли ССМ» и AACSRZ компании Сим-Росс-Ламифил.  

Увеличение механической прочности компактированных проводов AACSRZ 
связано со значительным повышением доли сердечника из круглых стальных 
проволок. При этом возрастает погонная масса провода. Следует отметить, что 
получение профилированной проволоки из круглой заготовки для свивки 
наружных слоев требует дополнительной операции [5], что значительно 
повышает стоимость провода. 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 44 



 Том 5. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

                                                       
а                                         б                                                в 

Рис. 1. Поперечное сечение проводов АС (а), АСВП (б) и  AACSRZ (в) 
 

Таблица 1  
Сравнение характеристик проводов АС, АСВП, AACSRZ   

Марка Диаметр, 
мм 

Сечение 
алюминий/ 
сталь, мм2 

Конструк- 
тивная  

плотность 

Сопротив- 
ление, 
Ом/км 

Разрывное 
усилие, Н 

Масса, 
кг/км 

АС 400/93 29,1 406/93,2 
(100% / 100%) 

0,75 
(100%) 

0,0711 
(100%) 

173715 
(100%) 

1851 
(100%) 

АС 450/56 28,8 434/56,3 
(107% /60%) 

0,75 
(100%) 

0,0666 
(94%) 

131370 
(76%) 

1640 
(89%) 

АСВП 
461/64 26,91 461,5/64,9 

(114% / 70%) 
0,92 

(123%) 
0,0625 
(88%) 

170507 
(98%) 

1840 
(99%) 

AACSRZ 
647 31 433,5/213,4  

(107% / 229%) 
0,86 

(115%) 
0,0733 
(103%) 

471100 
(271%) 

2936 
(159%) 

  Примечание. Значения величин для провода АС 400/93 взяты за 100%. 
 
Моделирование показало [6], что пластическое обжатие с формированием 

электрических контактов высокой проводимости между проволоками снижает 
на 10% тепловыделения в стальном сердечнике сталеалюминевого провода. По 
многим характеристикам провод АСВП близок к эксплуатационным свойствам 
проводов с наружным повивом из профилированных проволок [7] при более 
низкой стоимости.  

Для сравнительного анализа механической прочности сталеалюминевых 
проводов АС, АСВП и AACSRZ определяли напряжения в проводах и стрелы 
провеса при возможных эксплуатационных сочетаниях климатических условий, 
установленных ПУЭ 7 (п. 2.5.52 – 2.5.54). Значения допускаемых напряжений 

=Гσ  σ _= 0,45 bσ  и СРσ = 0,30 bσ , учитывающие натяжение сравниваемых 
проводов, приведены в табл. 2.  

На рис. 2 приведены расчетные значения напряжений, возникающих в 
поперечных сечениях проводов, и стрел провеса (длина пролета 200 м) для 
принятых климатических условий. 

Анализ кривых рис. 2, а показывает, что значения напряжений для 
сравниваемых проводов при всех режимах не превышают допустимых (см. 
табл. 2). Максимальные значения напряжений и минимальные значения стрелы 
провеса наблюдались для провода AACSRZ 647 (кривые 4 на рис. 2), 
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обладающего высокой прочностью, обусловленной большим относительным 
количеством стали. Применение более прочного провода и увеличение его 
натяжения ведет к росту нагрузки на анкерные опоры, что неоднозначно влияет 
на выбор провода при проектировании ВЛ электропередачи [8].   

Таблица 2 
Допускаемые напряжения для сравниваемых проводов 

Наименование 
провода 

Временное  
сопротивление 

разрыву, 
bσ , МПа 

Допускаемое напряжение провода, МПа 
при наибольшей нагрузке и 
при низшей температуре, 

=Гσ  σ _ 

при 
среднегодовой 
температуре, 

СРσ  
АС 400/93  352 158 106 
АС 450/56 259 117 78 
АСВП 461/64 325 146 98 
AACSRZ 647 728 328 218 

 

  
а                                                                                    б 

Рис. 2. Результаты расчета напряжений (а) и стрелы провеса (б) при 
различных климатических условиях (пролет 200 м) при использовании 
проводов 1 - АС 400/93; 2 – АС 450/56; 3 - АСВП 461/64; 4 -AACSRZ 647 

 
Сравнение проводов АС показывает, что при меньшей прочности и массе 

проводов АС 450/56 значения стрел провеса для них при всех режимах 
несколько выше, чем для проводов АС 400/93 (кривые 1 и 2 на рис. 2. б). Для 
проводов АС 400/93 и АСВП 461/64 при одинаковых прочностных и весовых 
характеристиках значения напряжений и стрел провеса при принятых режимах 
примерно равны (кривые 1 и 3 на рис. 2). Меньший диаметр проводов АСВП по 
сравнению с проводами АС одинаковой прочности позволит снизить пляску 
проводов, аэродинамический коэффициент и показатели шума (следовательно, 
улучшить эксплуатационные показатели в населенных районах), уровни 
внутренней коррозии и усталости металла в проводе, возможности обледенения 
и налипания снега на почти цилиндрическую наружную поверхность провода. 

Таким образом, сравнительная оценка параметров АС проводов различных 
типов и расчеты на механическую прочность показали, что прочностные 
характеристики проводов при принятых режимах климатических условий не 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 46 



 Том 5. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

превышают допускаемых. Повышение прочности провода AACSRZ 647 за счет 
увеличения доли стальных проводов снижает стрелу провеса, однако 
возрастание погонной массы провода и увеличение его натяжения приведет к 
росту нагрузки на анкерные опоры. Меньший диаметр проводов АСВП по 
сравнению с проводами АС той же прочности при повышенной токовой 
пропускной способности [6] позволит успешно использовать их на ВЛ 
электропередачи при воздействии всего спектра эксплуатационных нагрузок: 
ветровых, грозовых и гололедных. 
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LACQUER COATING ON SURFACE 
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Анотація. Приведено сучасні способи збирання і переробки вторинної 
алюмінієвої сировини з лакофарбовим покриттям на поверхні в Україні та за 
кордоном. Показано, що вибір способу переробки використаної алюмінієвої 
тари і пакування залежить від способу збирання. 

Ключові слова: вторинна алюмінієва сировина, банки для напоїв, 
алюмінієве пакування, збирання, переробка.  

Abstract. Modern collecting and processing ways of secondary aluminium raw 
materials with paint-and-lacquer coating on surface in Ukraine and abroad are 
given. It is shown, that the choice of processing way of the used aluminium 
containers and packages depends on collecting method. 

Key words: secondary aluminium raw materials, beverage cans, aluminium 
package, collecting, processing. 

Вступ. В структурі споживання алюмінію щорічно збільшується частка 
тари і пакування. В 2011 р. для виготовлення банок для напоїв, харчової тари та 
різноманітних пакувань використано близько 28 % виробленого алюмінію [1]. 

Характерною особливістю кінця двадцятого сторіччя є усвідомлення 
виробниками алюмінієвої продукції і споживачами кінцевих виробів вигоди і 
практичності переробки вторинної алюмінієвої сировини. Поступово 
стираються відмінності між первинним і вторинним металом, знімається 
питання про походження сировини для отримання алюмінієвих сплавів: 
електролізний або вторинний алюміній. 

В утилізації використаних алюмінієвих виробів (банок для напоїв, 
пляшкових пробок, фольги з термолаковим покриттям для пакування продуктів 
харчування та іншої вторинної алюмінієвої сировини з лакофарбовим 
покриттям на поверхні) можна зазначити такі основні особливості. Перша 
полягає в організації належного збирання використаних виробів і підготовки їх 
до переплавки. Друга особливість полягає в тому, що вторинна алюмінієва 
сировина з лакофарбовим покриттям на поверхні є складним для рециклювання 
матеріалом, потребує застосування сучасних технологій переробки для 
максимального витягання металу з якістю як у первинного алюмінію. 

На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних способів збирання і зберігання 
брухту алюмінієвих банок для напоїв було встановлено, що використані банки 
можна збирати за способом “бордюрної” утилізації або по схемі “готівка в 
обмін на банки” [2-5]. При “бордюрному” способі використані банки для напоїв 
збирають разом з іншими алюмінієвими відходами з подальшою утилізацією в 
системі відкритого циклу з отриманням вторинних злитків для виготовлення, 
наприклад, автомобільних виливок. За схемою “готівка в обмін на банки” 
витрати на тару для зберігання враховують в ціні напою, що продається, а потім 
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відшкодовують при поверненні банки, що здається на брухт. У таких випадках 
використані банки складують окремо від інших тарних і алюмінієвих відходів, 
що дозволяє їх утилізувати в системі замкнутого циклу. 

В Україні, Молдові, Росії, Казахстані тільки 15 % брухту банок для напоїв 
утилізується переплавленням на алюмінієві розкислювачі марок АВ86...АВ97 
для чорної металургії і виходить з обігу алюмінію. Тоді як в США, Японії, 
Німеччині та інших економічно розвинених країнах кожна друга використана 
алюмінієва банка повертається для виробництва нової консервної тари [1]. 

Дослідженням існуючих технологічних схем утилізації алюмінієвого 
пакування встановлено, що спосіб переробки використаних алюмінієвих банок 
залежить від схеми їх збирання. Якщо використані банки збирають і складують 
окремо від інших тарних і алюмінієвих відходів, тоді їх можна утилізувати в 
системі замкнутого циклу (рис.1 а), за яким банки переплавляють на злиток, 
який на пряму прокатують знов на стрічку для виробництва тари [3,4]. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

 
 
 
 

Рис. 1. Принципові технологічні схеми переробки брухту алюмінієвих 
банок для напоїв за замкнутим (а) і відкритим (б) циклом 

 
Якщо використані банки для напоїв збирають разом з іншими видами 

тарних відходів, тоді їх в подальшому утилізують в системі відкритого циклу 
разом з іншими алюмінієвими відходами для отримання вторинних злитків 
(рис.1 б), порошку, піноалюмінію, дисперсно-зміцнених композитів та ін. [5,6]. 
Так, ТОВ НВФ “Алгран”запропонований спосіб комплексної механо-термічної 
переробки легковагих алюмінієвих відходів (банок для напоїв, фольги тощо) з 
отриманням вторинного алюмінієвого порошку, що містить не менше 97 % Al і 
Mg. Спосіб складається з видалення залізних і органічних домішок, 
подрібнення алюмінієвих відходів з отриманням часточок розміром до 4 мм, що 
використовують у виробництві піноалюмінію. 

На підставі проведених досліджень авторами розроблена схема первинної 
підготовки алюмінієвого брухту банок для напоїв до металургійної переробки 
для виробництва алюмінієвих сплавів в умовах вітчизняних ливарних ділянок 
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машинобудівних і металургійних підприємств (рис.2). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Технологічна схема виробництва алюмінієвих сплавів із залученням 
до шихти вторинної сировини з лакофарбовим покриттям 

 
Висновки. Досліджено сучасні способи збирання і переробки вторинної 

алюмінієвої сировини з лакофарбовим покриттям на поверхні в Україні та за 
кордоном. Показано, що вибір способу переробки використаної алюмінієвої 
тари і пакування залежить від способу збирання. Запропонована технологічна 
схема виробництва алюмінієвих сплавів із залученням до шихти вторинної 
алюмінієвої сировини з лакофарбовим покриттям на поверхні. 
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Анотація: В даній роботі був проведений аналіз доцільності використання 
методів підвищення ефективності теплопостачання за рахунок використання 
когенераційної установки, теплової насосної установки та геліоколекторів. 
Основна увага приділена доцільності використання теплової насосної 
установки, що використовує низкопотенційне тепло шахтних вод. 

Ключові слова: Теплопостачання, теплоносій, когенерація, теплова 
насосна установка, геліоколектор, поновлювані джерела енергії, низько 
потенційна теплова енергія, енергетична ефективність, питома витрата 
палива, ефективність використання теплового насосу, економічна 
ефективність. 

Annotation: This abstract shows the possibility of the use of cogeneration plants, 
heat pump installations and solar collectors for communal heating needs. Main 
attention is paid to the possibility of using heat pump installations with heat from 
coal mine drainage water. The energy and economic efficiency of the heat pump 
installation have been calculated. 

Keywords: Heat, heat transfer liquid, cogeneration, heat pump installation, 
Solar collector, renewable energy, low potential thermal energy, energy efficiency, 
fuel consumption, heat pump efficiency, cost-effectiveness. 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними задачами 
На сьогоднішній день в Україні 60% будівель в містах опалюються від 

районних котелень та ТЕЦ, обладнання яких встановлено в 70-х роках 
минулого століття. На сьогоднішній день це обладнання застаріло і має низький 
ККД. Тому сьогодні гостро стало питання про методи підвищення ефективності 
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теплопостачання. У даний час, з методів підвищення ефективності, на 
більшості котелень і ТЕЦ використовується тільки кількісне і якісне 
регулювання відпустки теплоти: 

Якісне регулювання - це зміна температури теплоносія, що подається в 
систему опалення, в залежності від температури навколишнього середовища. 

Кількісне регулювання - це зміна витрати теплоносія, що подається в 
систему опалення. Може регулюватися пропорційно - при зниженні / 
підвищенні температури повітря знижується / підвищується витрата теплоносія, 
і регулюватися пропусками, коли теплоносій подається періодично. 

Серед найбільш перспективних сучасних методів підвищення 
ефективності теплопостачання виділяються: когенерація, використання 
теплових насосних установок (ТНУ) та використання геліоколекторів. 

Основна частина 
Використання когенераційних установок для виробництва електричної 

енергії на тепловому споживанні 
Когенерація – це одночасний видобуток електричної та теплової енергії, за 

допомогою когенераційних установок. Когенераційні системи бувають на 
основі газотурбінних, газопоршневих установок та мікротурбін. 

В газотурбінних установках (ГТУ) газ, що нагнітається в камеру згоряння 
компресором, змішується з повітрям, формуючи паливну суміш, і запалюється.  
продукти горіння з високою температурою (900°С - 1200°С) , проходячи через 
ряди лопаток, встановлених на валу турбіни утворює обертаючий момент і 
обертає ротор турбіни, який з’єднаний з генератором. Частка електроенергії від 
всієї енергії спалювання палива складає 39%. Максимальна ефективність 
обладнання досягається при потужності більше 5 МВт. [1] 

Газопоршневі установки – це звичайні двигуни внутрішнього спалювання. 
Електричний К.К.Д. досягає 40%, а тепловий 50%. Максимальна потужність 
складає приблизно 9МВт. Для спалювання можна використовувати не тільки 
газ а ще й біодизель, що зменшує кількість викидів шкідливих речовин до 
навколишнього середовища. Створення когенераційних систем на базі 
поршневих двигунів ускладнене розсіюванням теплової енергії, частина якої 
приділяється системою охолодження двигуна (двигун і масло, використовуване 
в системі змащення, повинні постійно охолоджуватися), а також пульсуючим 
характером потоку газів, що відходять з температурою  400°С.[2] 

Мікротурбіна використовується як двигун компактних модульних 
генераторів електроенергії, що працюють у діапазоні потужностей від 25 до 200 
кВт. Складаєьться з таких частин: повітряний компресор, генератор і сама 
турбіна — розташовані на одному валу, швидкість обертання генератора в 
діапазоні 45000-96000 оборотів у хвилину. Вал закріплений на повітряних 
підшипниках, що дозволяє відмовитися від рідинного змащення й 
використовувати для цього повітря. Повітря також забезпечує охолодження 
двигуна й керуючої електроніки. Це дозволяє значно знизити вартість 
обслуговування обладнання в порівнянні з іншими технологіями. Основним 
видом палива для мікротурбін є природний газ. У зв'язку з тим, що 
мікротурбіни є досить інноваційним продуктом на ринку розподілених 
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енергосистем (активне комерційне застосування почалося в 1998 році) і 
вартість обладнання, віднесена на одиницю електричної потужності в цей час 
вище, чим в інших технологій.[3] 

Використання геліоустановок. 
Енергія сонячного світла більш поширений  вид альтернативних джерел 

енергії. Геліоенергетика розподіляється на виробництво електроенергії, 
теплової енергії та гарячого водо забезпечення. Світу відомі декілька 
технологій сонячної енергетики для створення систем енергозабезпечення, ці 
системи використовують постійний та змінний струм. 

В Україні є достатньо високий потенціал для розвитку геліоенергетики 
практично на всій території держави. Сонячне випромінювання в Україні 
складає 3500 – 5200 МДж/м2 на рік. Сезонний період для активного 
використання сонячної енергетики в північних областях триває з квітня до 
жовтеня, а в південних з березня до жовтня, що складає 1900 – 2400 годин на 
рік. Загальне середньорічне сонячне випромінювання змінюється від 1070 
кВт·год/км2 в північних областях до 1400 кВт·год/км2 на півдні країни. За 
рівнем сонячного випромінювання (радіації) на території України необхідно 
виділити чотири зони за інтенсивністю сонячного випромінювання: в першій і 
другій зонах знаходяться всі південні області; більша половина території нашої 
країни знаходиться в третій зоні, четверта зона найменше придатна для 
використання сонячної енергії. В цілому територія України відноситься до зон с 
середньою інтенсивністю сонячного випромінювання. В реальних умовах 
величина сонячної радіації залежить від широти місцевості, прозорості 
атмосфери, характеристик земної поверхні, а також часу доби та пори року.[4]  

Використання теплових насосних установок 
Джерелом низькопотенційної теплоти може служити атмосферне повітря, 

тепло ґрунту, ґрунтових вод, водоймищ, вентиляційні викиди та охолоджуюча 
вода технологічного та енергетичного обладнання підприємств, промислові та 
комунально-побутові стоки.. Атмосферне повітря використовується малими 
тепло-насосними установками (ТНУ) для теплозабезпечення будинків. Більшу 
цінність як джерела теплоти для ТНУ становлять незамерзаючі водойми. До 
них належить і Чорне море. Постійне використання теплоти морської води 
впродовж року є найбільш ефективним. Теплова енергія ґрунту та ґрунтових 
вод може використовуватися для обігріву та вентилювання приміщень. Відбір 
теплової енергії від ґрунту може здійснюватися за допомогою теплообмінників 
різних типів. Температура теплоносія в ґрунтовому теплообміннику становить 
від  -5-7°С до +10-12°С і є придатною для виробництва теплоносія з 
температурою +40-70°С. Розвинута промисловість України з великою кількістю 
технологічних процесів пов’язаних з використанням теплової енергії – 
найбільш привабливий сектор для застосування ТНУ з використанням 
відпрацьованого в основній технологічній схемі низько потенційного 
теплоносія. Коефіцієнт корисного використання палива на більшості 
підприємств України низький, в середньому коефіцієнт корисного 
використання палива становить близько 35-36 %, тобто дуже велика кількість 
тепла розсіюється в навколишнє середовище.[5] 
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Викладення основного матеріалу 
Вид альтернативного джерела енергії, наприклад, сонце або вітер і т. і., 

повинен бути обраний з урахуванням місцевих особливостей. В сільській 
місцевості доцільно використовувати відходи рослинництва – насіння 
соняшнику, кукурудзу, сіно і т. і. для виробництва біопалива. Обсяги 
можливого енергетичного потенціалу біомаси дорівнюють близько 22 млн т 
умовного палива за рік, з яких технічно доступний енергетичний потенціал 
оцінюється на 13,2 млн т у. п. на рік [6]. Зовсім по іншому складаються справи 
в промисловому регіоні з розвинутою металургією або гірсько-рудною 
промисловістю. В металургії в якості альтернативних джерел може 
використовуватись: потенційна енергія надлишкового тиску доменного газу – 
це видобуток електричної або механічної енергії при розширенні доменного 
газу; енергія надлишкового тиску природного газу; шахтний метан, коксовий, 
феросплавні гази.  

В гірсько-рудній промисловості перспективним джерелом альтернативної 
енергетики є низько потенційне тепло шахтних вод, що відкачуються на 
поверхню, наприклад, на існуючій котельній.  

Для оцінки енергетичної та економічної ефективності розглянемо проект 
реконструкції існуючої котельні, що знаходиться поблизу з виходом на 
поверхню шахтних вод, з переводом гарячого водопостачання на використання 
теплової насосної установки, що використовує в якості джерела низько 
потенційної енергії тепло шахтних вод.  

За даними шахти видача води на земну поверхню в очисні споруди 
(вентиляційний стовбур) становить: 

максимальний приплив (осінь, весна)   - 800 м3/год.  
мінімальний приплив (літо)             - 600 м3/год. 

Температура води коливається від +14 оС взимку до +18 оС влітку. 
Енергетичний потенціал утилізації шахтних вод при охолодженні їх на 5 

оС взимку і 10 оС  влітку складає: 
взимку не менше    ;МВт65,4год/Мкал400051800tcVQУТИЛ ==⋅⋅=∆⋅⋅=  
влітку не менше     ;МВт0,7год/Мкал6000101600tcVQУТИЛ ==⋅⋅=∆⋅⋅=  

Враховуючи, що можна охолоджувати воду до температури +50С, энергетчний 
потенціал шахтних вод може бути ще більше. 

Ефективність використання теплового насоса µ  пов'язана з економією 
енергії первинного джерела. Термодинамічну ефективність роботи теплового 
насоса характеризує коефіцієнт перетворення енергії, що дорівнює відношенню 
теплової енергії, що підводиться до гарячого джерелу, до роботи, що 
підводиться до теплового насосу. 

Для аналізу енергетичної ефективності використовуємо значення питомої 
витрати умовного палива. Питома витрата умовного палива на виробництво і 
передачу теплової енергії від котельні до споживача, що використовує 
органічне паливо, котb , г.у.п./кВт∙год, визначається виразом: 

кот
тс

кот
нт

H
)пу(P

КОТ
п Q

3600b
ηη ⋅⋅

= ,                                        ( 1 ) 
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де   кот
нтη  - к.к.д. котельні нетто; 

кот
тсη  - к.к.д. транспорту тепла від котельні до споживача; 
H

)пу(PQ  - нижча теплота спалювання умовного палива. 
Питома витрата натурального палива в котельні, котb , м3/кВт∙год 

(кг/кВт∙год), визначається формулою: 
.

Q
3600b кот

тс
кот
нт

р
н

кот ηη ⋅⋅
=

                                                  ( 2 ) 
Тепловий насос компресійного типу для виробництва тепла безпосередньо 

використовує електричну енергію, яка може бути видобута на тепловій 
електричній станції з енергії органічного палива. Питома витрата умовного 
палива на виробництво і передачу теплової енергії при використанні теплового 
насоса 

ТНУ
Тb ,г.у.п/кВт·год, має вигляд: 

,
Q

3600b кот
тс

КЕС
ес

КЕС
нтел

H
)пу(P

ТНУ
п ηηηµ ⋅⋅⋅⋅

=
                                  ( 3 )

 

де КЕС
ел нтη  - електричний к.к.д. КЕС нетто; 

КЕС
есη - к.к.д. транспорту електроенергії від станції до споживача. 
Визначимо, при якому значенні µ  використання теплового насоса 

вигідніше котельні, написавши відповідну вираз для економії палива пb∆ , г 
у.п./кВт∙год: 
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ηηηµηη                  ( 4 ) 
Для оціночних розрахунків, за формулою (2) , можна приймати, що для 

виробництва 1кВт∙ч теплової енергії в котельні з 9,0кот
нт =η , 85,0кот

тс =η , паливо має 
нижчу теплоту спалювання 35,5 МДж/м3, 35,0КЭС

ес
КЕС
ел =⋅ηη  . 

годкВт/м 13,0
85,09,035500

3600b 3
кот ⋅=

⋅⋅
=  

З виразу (4) для економії палива випливає, що при *µµ >  більш 
вигіднішою є схема на основі теплового насосу: 

КЕС
ес

КЕС
нтел

кот
нт*
ηη

η
µµ

⋅
=> , 

де *µ  - коефіцієнт перетворення енергії, при якому проект стає вигідним з боку 
первинного джерела енергії. 

57,2
35,0
9,0* ==µ  

Одним з основних критеріїв оцінки доцільності вкладення інвестицій в 
установку теплового насоса є простий термін окупності капіталовкладень. 

Для аналізу терміну окупності капіталовкладень при заміщенні 
навантаження котельні тепловим насосом, що споживають електроенергію 
можна скористатися наближеною формулою, що враховує окупність 
капіталовкладень за рахунок економії енерговитрат з урахуванням їх вартості: 
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год

енел
палкот
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n
Ц

Цb

КТ
⋅







−⋅

=

µ
                                      (5) 

де  К  – питомі капіталовкладення, наведені на 1 кВт встановленої теплової 
потужності теплового насоса, грн / кВт. Питомі капіталовкладення включають 
вартістьобладнання, будівельно-монтажні роботи і т.д .; 

котb – питома витрата палива в котельні, м3/кВт∙год або кг/кВт∙год; 
палЦ  – ціна палива, грн/м3 або грн/кг; 

енелЦ  – ціна електроенергії, грн/кВт∙ч 
годn  – кількість годин використання встановленої потужності за рік, год. 

З формули (5) видно, що термін окупності теплового насоса буде 
знижуватися з ростом коефіцієнта перетворення енергії µ збільшенням числа 

годин використання встановленої потужності, зниженням відносини пал

енел
Ц

Ц . 

З виразу також випливає, що захід буде окупним за умови **µµ > : 

,
Цb

Ц

палкот

енел**

⋅
=> µµ

                                                 (6) 
де μ** - коефіцієнт перетворення енергії, при якому проект стає окупним.

 

В даний час ціна електроенергії, що купується котельними 1,479 
грн/кВт·год з ПДВ. Ціна природного газу 7188 грн/тис.м3, за формулою (6):  

58,1
188,713,0

479,1** =
⋅

=µ  

Таким чином, економічна доцільність використання теплового насоса для 
теплопостачання населення буде досягнута тільки при коефіцієнті 
перетворення енергії в 58,1** => µµ , простий термін окупності в значній мірі 
залежить від числа годин використання встановленої потужності, яке при 
проектуванні теплового насоса для гарячого водопостачання в 2-4 рази вище, 
ніж для опалення. Відповідно, використання теплових насосів для гарячого 
водопостачання найбільш перспективно.  

Висновки 
Всі альтернативні та поновлювані джерела енергії, розглянуті у статті, 

можуть застосовуватися самостійно або спільно з традиційними джерелами 
енергії. Широке використання таких джерел призведе до зниження витрати 
традиційних палив, що в сучасних умовах високих цін на традиційні джерела 
(природний газ, вугілля, нафта) призведе до значної економії коштів, 
підвищення надійності теплопостачання та посилення енергетичної безпеки 
країни. Однак, неможливо розробити єдиний проект використання 
альтернативного виду палива для усіх випадків. Вибір джерела енергії та 
установки для його використання повинен робитися виходячи з специфіки 
конкретного регіону, місцевості та характеристик споживача. Також слід 
розділяти доцільність використання проекту с точки зору економії у 
натуральному вигляді та у економічному. 
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THE MATHEMATICAL DESTRUCTION CRITERION OF THE STEEL 
THICK-WALLED TUBES WITH THE ROLLED BURN-ON DEFECT 
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Moscow, Leninskiy prospect 4, 119991 

 
Аннотация. Предложен критерий упругопластического разрушения 

стальных труб большого диаметра при дефекте раскатной пригар. 
Результаты исследования могут быть использованы при диагностике причин 
разрушения стальных труб большого диаметра магистральных 
газонефтепроводов.  
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Ключевые слова: стальные сварные трубы большого диаметра, 
критическое давление разрыва трубы, модель упругопластической сплошной 
среды.  

Abstract. The criterion of the elastic-plastic destruction of the steel large-
diameter pipes in case of the rolled burn-on defect is proposed. The results of the 
study can be used in the diagnosis of the fracture causes of the steel large diameter 
oil-gas main pipelines.  

Keywords: the welded steel major-diameter pipes, the critical pressure of 
rupture, the model of elastic-plastic continuum.  

Введение. Среднее число инцидентов и аварий за 1999−2009 гг., 
приходящихся на 1000 км российских магистральных трубопроводов, 
составило 0,06 отказов в год. Основными причинами аварий в течение 2001–
2006 гг. стали: внешние воздействия – 34,3%, брак монтажно-строительных 
работ – 23,2%, стресс коррозия (коррозийное растрескивание при напряжении) 
– 22,5%, сталеплавильный брак металла и дефекты труб при их изготовлении – 
14,1%, ошибочные действия персонала – 3%.  

На отечественных газонефтепроводах почти в два раза больше, чем в США 
и Европе, отказов из-за заводских дефектов и брака строительно-монтажных 
работ. Поэтому необходимо тщательно изучать причины известных случаев 
отказа трубопроводов из-за производственного брака. 

Ежегодно из-за стресс коррозии и усталостного разрушения от 
циклических перепадов внутритрубных давлений из нефтепроводов вытекает 
10−15 млн т нефти из добываемых в России 305 млн т (≈ 4−5%). Только от 
прямых потерь нефти экономический ущерб достигает 270 млн долл. в год. 
Плотность распределения дефектов стресс коррозии на магистральных 
нефтепроводах составляет 14,6 деф./км. Скорость стресс коррозии на их 
значительной части равна 0,2–0,5 мм/год, но имеет место и большая скорость − 
0,8−1,16 мм/год. За 1991−2001 г. число аварий на газопроводах России по 
причине стресс коррозии было 22,5% от общего числа аварий, а в 2000 г. − 
37,4%.  

Производство труб большого диаметра по схеме JCOE. В 
отечественных магистральных трубопроводах используются трубы большого 
диаметра − прямошовные, двухшовные и спиральношовные (диаметром до 
1420 мм) класса прочности до К65 различного способа изготовления. 
Новейшими мировыми инновационными технологиями производства 
прямошовных одношовных сварных труб большого диаметра 1020 мм, 1220 мм 
и 1420 мм из сталей класса прочностей К38−К65 и Х42−Х80, с толщиной 
стенки до 52 мм, длинной до 18 м и рабочим давлением до 22,15 МПа являются 
процессы по схеме JСОE, разработанные немецкой фирмой SMS Meer [1−49]. 
Технологии SMS Meer широко используют российские трубные заводы − АО 
«Выксунский металлургический завод», ЗАО «Ижорский трубный завод», ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод», а также заводы Германии, Китая и 
Индии.  

Производственные дефекты стального листа и труб. Перед формовкой 
труб стальной лист правят на многороликовых листоправильных машинах 
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где μ = const ≥ 1 − экспериментальный безразмерный коэффициент.  
Результаты численных расчетов. На рис. 2 показана разгерметизация 

стальной трубы газопровода с образованием сквозного дефекта. 
Геометрические и прочностные характеристики разорванной трубы: 
D = 720 мм, h = 11 мм, σв = 684 МПа, a = 20 мм, b = 25 мм, φ = 34,3о и 
Δ = 10 мм. Инцидент произошел при рабочем давлении pразрыва = 4,4 МПа. 
Применяя критерий разрыва трубы при дефекте раскатной пригар при μ = 1, 
получаем критическое давление разрыва трубы psh

критич = 4,387 МПа, 
(psh

критич − pразрыва)/pразрыва =0,3 %, что хорошо согласуется с эмпирическими 
данными разрыва реальной трубы.  

 

 
Рис. 2. Дефект раскатной пригар разорванной трубы 

 
Заключение. Получен критерий упругопластического разрушения 

стальных труб большого диаметра при дефекте раскатной пригар в зависимости 
от основных технологических параметров трубы: диаметра и толщины стенки 
трубы, прочности металла трубы, глубины и поверхностных размеров дефекта. 
Результаты исследований могут быть применены при диагностике причин 
разрушения магистральных трубопроводов.  
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DIAMETER TUBES AND THE DESTRUCTION OF OIL PIPELINES 
Joint-Stock Company “Vyksa Steel Works”, 
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Аннотация. Приведена статистика и причины аварий нефтепроводов из-
за дефектов стальных труб.  

Ключевые слова: стальные трубы большого диаметра, аварии 
магистральных нефтепроводов, дефекты стальных труб.  

Abstract. The statistics and causes of the oil pipelines accidents because of the 
steel pipes defects are considered.  

Keywords: the steel major-diameter pipes, the oil main pipelines destructions, 
the steel tubes defects.  

Введение. Среднее число инцидентов и аварий за 1999−2009 гг., 
приходящихся на 1000 км российских магистральных трубопроводов, 
составило 0,06 отказов в год. На западноевропейских магистральных 
трубопроводах среднее число отказов за 1991−2006 гг. составило 0,32 отказа в 
год, на североамериканских − 0,48. Однако на отечественных нефтепроводах 
почти в два раза больше, чем в США и Европе, отказов из-за заводских 
дефектов и брака строительно-монтажных работ. Поэтому необходимо 
тщательно изучать причины известных случаев отказа трубопроводов из-за 
производственного брака.  

В Европе три наиболее важные причины возникновения аварийных 
ситуаций и утечек − внешние воздействия на трубопроводы (36%), стресс 
коррозия (29%) и механические повреждения (24%).  

Основными причинами аварий на российских магистральных 
трубопроводах в течение 2001–2006 гг. стали: внешние воздействия – 34,3%, 
брак монтажно-строительных работ – 23,2%, стресс коррозия – 22,5%, 
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сталеплавильный брак металла и дефекты труб при их изготовлении – 14,1%, 
ошибочные действия персонала – 3%.  

Статистика аварий российских трубопроводов показывает, что стресс 
коррозия металла стенок труб в основном происходит именно на 
трубопроводах большого диаметра 700−1420 мм. Причем свыше 80% 
разрушений трубопроводов с признаками стресс коррозии наблюдается на 
трубопроводах диаметром 1020–1420 мм.  

Основной причиной коррозионно-механического растрескивания металла 
стенок труб является совместное действие трех факторов: 1) низкое 
сталеплавильное качество металла и заводские дефекты труб − большие 
остаточные напряжения, микротрещины и микрорасслоения металла после 
формовки трубной заготовки, гофры, риски, раскатные пригары, несплавления 
сварного шва и так далее; 2) наличие коррозионно-активной среды и ее доступ 
к поверхности металла; 3) многоцикловая усталость и разрушение металла от 
пульсаций внутритрубных рабочих давлений и гидроударов.  

Ежегодно из-за стресс коррозии и усталостного разрушения от 
циклических перепадов внутритрубных давлений из нефтепроводов вытекает 
10−15 млн т нефти из добываемых в России 305 млн т (≈ 4−5%). Только от 
прямых потерь нефти экономический ущерб достигает 270 млн долл. в год. 
Плотность распределения дефектов стресс коррозии на магистральных 
нефтепроводах составляет 14,6 деф./км. Скорость стресс коррозии на их 
значительной части равна 0,2–0,5 мм/год, но имеет место и большая скорость − 
0,8−1,16 мм/год.  

За 1991−2001 г. число аварий на газопроводах России по причине стресс 
коррозии было 22,5% от общего числа аварий, а в 2000 г. − 37,4%.  

Также в России находятся в эксплуатации 350 тыс. км межпромысловых 
трубопроводов, на которых ежегодно отмечается свыше 50 тыс. опасных 
инцидентов, сопровождающихся выбросами нефти. Основная причина аварий – 
разрывы труб из-за стресс коррозии. Износ межпромысловых трубопроводов 
достигает 80%, а частота их разрывов на два порядка выше, чем на 
магистральных трубопроводах, и составляет 1,5–2,0 разрыва на 1 км.  

Производственные дефекты магистральных труб из стального листа. 
Процесс формовки трубной заготовки из толстого стального листа по схеме 
JСOE изучался в работах [1−51]. Перед формовкой труб стальной лист правят 
на многороликовых листоправильных машинах [1, 2, 6−12]. Дефект 
образования гофра продольной кромки стального листа на кромкогибочном 
прессе изучался в работах [1, 2, 19−26], дефект несплавления сварного 
продольного шва при сборке трубы изучался в работах [1, 2, 31], дефект «точка 
перегиба» при изгибе стального листа на трубоформовочном прессе − в 
[1, 2, 33], дефект стального листа раскатной пригар с риской − в [1, 2, 34].  

Крупнейшие разливы нефти на мировых нефтепроводах. Регулярно 
возникают сообщения об утечке нефти в результате столкновения танкеров, 
взрывов на нефтеплатформах или разрывах трубопроводов. Разливы нефти на 
почвы и в воды создают угрозу мировой экологии. Нефтяные компании 
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подсчитывают убытки от разлившейся нефти, а консалтинговые фирмы 
приводят неутешительную статистику. Британская компания TINA Consultants, 
занимающаяся предотвращением утечек нефти с нефтепромыслов, 
нефтеперерабатывающих предприятий и трубопроводов, подсчитала, что за 
период с 1995 по 2005 год из каждого миллиона тонн добытой или хранимой 
нефти около 3 тонн попадало в водную среду. Ежегодно количество аварийных 
утечек нефти увеличивается.  

Россия − одна из главных нефтедобывающих держав, и она же − лидер по 
масштабу нефтепотерь. Она теряет 3,5−4,5% нефтяного сырья при добыче и 
транспортировке. При уровне добычи в 510 млн тонн в год потери составляют 
18−23 млн тонн. Соответственно, «утекает» от 14,2 до 17,2 млрд долларов. 
Большое количество нефти изливается при её транспортировке по 
трубопроводам в результате их изношенности или механических повреждений.  

В мире самые крупные катастрофы случаются в результате морских 
аварий. Ежегодно в воду попадает около 1,5 млн кубометров нефти и 
нефтепродуктов, гибнут птицы, рыбы и люди. Такие катастрофы трудно 
устранимы.  

Рассмотрим ряд крупнейших за последние 20 лет разрывов нефтепроводов 
в мире, которые нанесли губительный удар по экологии и экономике 
нефтедобывающих стран.  

Авария на нефтепроводе Возей − Головные сооружения АО 
«Коминефть» (Россия, 1994 г.). Крупная экологическая катастрофа, связанная 
с аварией на нефтепроводе АО «Коминефть», произошла в августе 1994 г. в 
Усинском районе Республики Коми. В результате появления на трубовопроде 
маленьких дырочек, так называемых свищей, произошла массовая утечка 
нефти. По разным данным, потеря составила от 102 000 до 576 000 баррелей 
сырой нефти. Точных данных о площади загрязненной поверхности нет, но 
цифры колеблются от 69 до 115 га. Эта катастрофа оказалась крупнейшей за 
последние 20 лет не только на территории Коми, но и в масштабах всей России.  

Среди причин прорывов трубопроводов на севере республики названы 
коррозийный износ коммуникаций, а также сложная инженерно-геологическая 
обстановка, обусловленная распространением многолетнемерзлых пород.  

Так, аварийный нефтепровод, по которому нефть транспортировалась от 
группы месторождений в Ненецком автономном округе и в Усинском районе 
Республики Коми до Головных сооружений АО «Коминефть», пролегал по 
трассе с многомерзлыми грунтами, термокарстовыми явлениями, оползнями по 
берегам рек. Все это крайне негативные факторы, которые часто приводят к 
разрывам трубопроводов.  

Износ трубопровода также сыграл не последнюю роль. Введенный в 
эксплуатацию в 1975 г, он использовался без какого-либо ремонта почти 15 лет. 
В результате проведенных исследований выяснилось, что без защиты от 
коррозии трубопровод мог разрушиться еще к 1990 г. Соответствующие меры 
действительно были приняты, но оказались недостаточно эффективны − еще до 
аварии в 1994 г. на этом трубопроводе было зафиксировано 32 аварийных 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 66 



 Том 5. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

случая.  
Руководству АО «Коминефти» достаточно долго удавалось скрывать 

произошедшую катастрофу. Об утечке большого количества нефти стало 
известно только спустя месяц после аварии. Происшествие взволновало не 
только жителей республики, но и мировую общественность. Излияние нефти 
через реки Колва и Уса в реку Печора, а затем в Баренцево море и Северный 
Ледовитый океан могло повлиять на экологию стран Северной Европы, Канады 
и США.  

Последствия коснулись непосредственно жителей Усинского района, 
оказавшихся в радиусе загрязнения. А именно 63,5 тысячи человек, 
проживающих в 8 населенных пунктах на территории утечки нефти. Некоторые 
из этих поселений специализировались на животноводстве и фермерском 
хозяйстве. Ухудшение среды обитания рыб и птиц, сильное загрязнение почвы 
и воды, резкое повышение падежа скота − все это последствия аварии, которые 
негативно сказались на рыболовстве и сельском хозяйстве. В этих районах 
также повысилась заболеваемость среди взрослых и детей.  

Грандиозные убытки от разлива понесла и «Коминефть». За загрязнение 
окружающей среды компании пришлось выплатить Министерству природы 
Республики Коми 62,2 млрд рублей и более 311 млрд рублей Департаменту 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Коми за 
загрязнение водной среды региона. Помимо этого, АО «Коминефть» оказалась 
должна 124 млн долларов международным финансовым структурам, 
предоставившим кредит на устранение последствий аварии. В результате 
банкротства АО «Коминефть» оказалось в составе ОАО «НК “Лукойл”». 

Авария на подводном трубопроводе компании ExxonMobil (Нигерия, 
1998 г.). С открытием нефти в Нигерии в 1956 году страна постоянно страдает 
от негативных последствий взрывов и утечек нефти. Согласно статистике, за 20 
лет (1976−1996 гг.) произошло 4 647 аварийных случаев, в окружающую среду 
излилось в общей сложности 2 369 470 баррелей нефти. Самой крупной аварией 
в истории Нигерии стал прорыв на нефтепроводе компании Mobil в 1998 году. 

Компания Mobil начала добычу нефти в нигерийском штате Аква-Ибом 
около 30 лет назад. По нефтепроводам, которые соединяют 14 буровых 
платформ на прибрежном шельфе, нефть доставляют к нефтяному терминалу в 
Ква-Ибо. Из-за того, что трубопроводы были подвержены сильной коррозии, 
там и раньше случались прорывы и разливы нефти. Возможно, ситуацию 
усугубил и тот факт, что нефтепроводы пролегают по территории крайне 
бедных поселений, и местные жители часто делают надрезы в трубопроводах, 
желая поживиться «бесплатной» нефтью. Воровство нефтепродуктов 
процветает в Нигерии − в результате таких случаев за последние несколько лет 
погибло сотни людей.  

В результате аварии в Атлантический океан попало 14 тысяч тонн нефти. 
Вода покрылась черной нефтяной пленкой на 200 км вдоль берегов штата Аква-
Ибом. Урон был нанесен морской фауне этого региона, загрязнены десятки 
квадратных километров сельскохозяйственных земель. В целях ликвидации 
катастрофы ExxonMobil пришлось привлечь самолеты, вертолеты, корабли и 
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специалистов из Великобритании и США. Во время взрыва 1998 года погибли 
более тысячи нигерийцев.  

Авария на трубопроводе компании Petrobras в Рио-де-Жанейро (Бразилия, 
2000 г.). 21 января 2000 года в бухте Гуанабара на берегу Рио-де-Жанейро 
разорвался трубопровод бразильской государственной нефтяной компании 
Petrobras. В воду вылилось около 8 177 баррелей нефти. Экологическая 
катастрофа была настолько велика, что специалисты приравняли её масштабы к 
последствиям войны в Персидском заливе (тогда в ходе военных действий 
иракские войска сбросили в воды залива 8 млн баррелей нефти). Министр 
экологии Андре Корреа отметил, что это самая крупная для страны 
экологическая катастрофа за последние 25 лет.  

Причиной катастрофы стал разрыв проложенного по дну моря 
нефтепровода. По одной из версий, авария случилась на участке подводного 
перехода с размытым дном, что привело к деформации трубы.  

Авария в бухте Гуанабара сильно ударила по бюджету компании Petrobras. 
Происшествие вошло в рейтинг крупнейших штрафов за экологические 
преступления. Petrobras признала свою вину за случившееся и выплатила 
штраф более $25 млн. Средства были направлены на восстановление 
экосистемы бухты и возмещение убытков, нанесенных населению прибрежных 
районов.  

Однако вред экологической обстановке уже был нанесен. Специалисты 
признали, что на восстановление окружающей среды после подобной 
катастрофы необходимо почти четверть века. В результате утечки нефти для 
нескольких городов возникла серьезная угроза отравления питьевой воды. 
Пляжи около Рио-де-Жанейро оказались закрыты из-за сильного загрязнения. 
Погибло большое количество птиц и рыб, что нанесло значительный ущерб 
рыбному промыслу и экономике региона.  

Это уже второй разлив нефти, допущенный одной и той же компанией в 
одном и том же месте. В 1997 году Petrobras вылил в бухту около 12 000 
баррелей нефтепродуктов.  

Аварии на нефтепроводе «Восточная Сибирь – Тихий Океан» компании 
«Транснефть» (Россия, 2009 г.). Нефтепровод «Восточная Сибирь − Тихий 
Океан» был введен в эксплуатацию в декабре 2009 года, а уже спустя 2 месяца 
на участке, проходящем в 30 км от города Ленска, произошла первая утечка 
нефти. На территории Ленского района было объявлено чрезвычайное 
положение. А вскоре после ликвидации последствий данной аварии, в феврале 
того же года, произошел прорыв нефтепровода в Приамурском крае.  

В ходе расследования по этому делу оказалось, что причиной аварии стало 
нарушение правил ведения работ − ковшом экскаватора был поврежден 
трубопровод, что привело к его механическому повреждению и затем к разливу 
нефти.  

В Ленском районе Республики Саха 196 человек, принимавшие участие в 
ликвидации аварии, очистили 20 000 кв м загрязненной территории. Что 
касается аварии в Приамурском крае, из поврежденного участка вытекло 20 300 
баррелей чистой нефти. Экологии Приамурья был нанесен большой вред. 
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Нефтепровод пролегает в непосредственной близости от городов и поселков и в 
случае более крупной аварии могли погибнуть и пострадать тысячи людей. 
Ученых-экологов также волнует участок нефтепровода, который пролегает 
вблизи озера Байкал. Некоторые специалисты утверждают, что в случае аварии 
в Байкал может попасть несколько тонн нефти. И это будет уже настоящая 
катастрофа.  

 
Рис. 1. Автор статьи около разорванной стальной трубы нефтепровода 
«Восточная Сибирь − Тихий Океан» (район г. Ленска, 15 мая 2009 г.) 

 
На рис. 1 показано нарушение герметичности стальной трубы диаметром 

1220 мм × 19 мм при гидроиспытаниях 15 мая 2009 г. в районе г. Ленска на 
трубопроводе «Восточная Сибирь – Тихий Океан».  

На рис. 2 показано нарушение герметичности стальной трубы диаметром 
1220 мм × 19 мм при гидроиспытаниях 10 июня 2009 г. в районе г. Алдана на 
нефтепроводе «Восточная Сибирь – Тихий Океан». 

Авария на нефтепроводе Ашкелон – Эйлат (Израиль, 2014 г.). Одна из 
самых тяжелых аварий 2014 года произошла 5 декабря на нефтепроводе 
Ашкелон − Эйлат на юге Израиля. Из разорванной трубы в пустыню Арава 
вылилось 21 900 баррелей нефти. Экологи отметили, что это самая крупная 
авария за всю историю Израиля.  

Расследование показало, что утечка нефти стала следствием 
неосторожности при проведении ремонтных работ, во время которых и был 
поврежден трубопровод. Экономический ущерб государства из-за прорыва 
нефтепровода составил $7,6 млн.  

В результате аварии сильно пострадали природоохранные зоны, 
находящиеся в области загрязнения. Например, заповедник Эврона, где живут 
олени и растут редкие виды растений. Проведенные измерения показали, что в 
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воздухе на территории заповедника содержится повышенное содержание 
токсичного вещества бензола. Кроме того, из-за отравления ядовитыми парами 
были госпитализированы более 80 человек, оказавшихся на месте 
происшествия. По мнению ученых, потребуются годы, чтобы восстановить 
окружающую среду загрязненного района. Однако, возможно, что полностью 
очистить территорию не удастся.  

 
Рис. 2. Разорванная при гидроиспытаниях стальная труба нефтепровода 
«Восточная Сибирь − Тихий Океан» (район г. Алдана, 10 июня 2009 г.) 

 
Заключение. Приведены статистика и причины аварий нефтепроводов из-

за дефектов стальных труб и краткий обзор ряда крупнейших мировых аварий 
нефтепроводов и их последствия на экологию нефтедобывающих стран.  
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Анотація. Стаття присвячена питанню використання водо-мазутної 

емульсії в якості котельного палива. 
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Abstract. The article focuses on the use of water-oil emulsion as fuel oil 
Key words: water-oil emulsions, a dispersant, a boiler, energy 
Сьогодні основним паливом для промислових підприємств і котелень 

України є природний газ. Однак, більшість із них для забезпечення 
безперебійної роботи як резервне паливо використовують мазут. Одним зі 
шляхів зниження енергоємності одиниці виробленої продукції є використання 
відходів нафтопродуктів у вигляді забруднених палив, донних відкладень, 
відпрацьованих мастил з підвищеним вмістом води й механічних домішок, 
утворених у процесі експлуатації промислових підприємств, нафтобаз, 
залізничного й автомобільного транспорту й судів. Ця сировина не підлягає 
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використанню й становить небезпеку для навколишнього середовища  
Приготування із цих відходів водо-мазутної емульсії є комплексною 

екосумісною технологією через те, що ця технологія, окрім зменшення викидів 
шкідливих речовин, дозволяє також зменшити кількість необхідного палива й 
реалізувати енергозберігаючий ефект. 

Актуальність цієї проблеми обумовлена необхідністю еколого-
економічного обґрунтування технічних і технологічних рішень, що 
забезпечують високоефективне й екологічно безпечне спалювання палива у 
вигляді водо-мазутних сумішей у теплотехнологічних установках. У значній 
мірі ефективність спалювання залежить від якості й фізичних властивостей 
паливної суміші, які в істотній мірі визначаються процесом паливопідготовки. 

Забезпечення принципу енергоефективності є однією з найважливіших 
умов функціонування й подальшого розвитку сучасної промисловості. Початок 
наукових основ енергозбереження поклали роботи Р. Б. Ахмедова, В. И. 
Доброхотова, А. Д. Ключникова, А. А. Макарова, Л. А. Мелентьєва, С. И. 
Коновальцева й ін. Проведений аналіз наукових і технічних публікацій 
дозволяє укласти, що найбільш важливою проблемою є розвиток інтенсивного 
енергоресурсозбереження, потенціал екстенсивних методів значною мірою 
вичерпаний. 

Метою данної роботи є дослідження енергозберігаючих й екологічних 
ефектів застосування ВМЕ та комплексна оцінка застосування ВМЕ як палива 
для котлів з технічного й екологічного боку. 

Доля підприємств України, що використовують мазут як основне паливо 
невелика, однак найчастіше мазут використається як резервне паливо. 
Енергетична стратегія України до 2030 року [1] не передбачає зменшення 
частки використовуваного мазуту в паливному балансі, тому актуальність 
удосконалення технологій спалювання мазуту залишається незмінною. 

Робота котелень на мазуті здійснюється досить рідко (у періоди обмеження 
споживання газового палива), тому оновлення мазуту не відбувається тривалий 
час.  

Готування ВМЕ може вирішити проблему поставок палива неналежної 
якості, а саме обводненого мазуту, вологовміст якого часом досягає 20 %. 
Спалювання такого палива без обробки приводить до зриву полум'я в котлі й 
пов'язаним із цим втратам енергії. 

Підраховано, що кожна тисяча кіловат-годин електроенергії, що 
виробляється із зазначених відходів, запобігає, у середньому, викидам в 
атмосферу 4,2 кг твердих часточок, 5,65 кг оксидів сірки, 1,76 оксидів азоту, а 
кожна вироблена гігакалорія теплоти - 0,2 кг твердих часток, понад 3 кг оксидів 
сірки й близько 1 кг викидів оксидів азоту. 

ВМЕ, що багаторазово підтвердили своя економічно й екологічно 
привабливі, сьогодні широко рекомендуються до застосування, як у топкових 
пристроях котлів, так й у двигунах внутрішнього згоряння. Накопичено й 
докладно описаний досить великий досвід практичного використання 
емульгованих палив [2-5], пристрої для одержання емульсій з недавнього часу 
почали випускатися промисловістю. 
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два вхідних й один вихідний патрубки. Захист електродвигуна від рідини 
здійснюється манжетою 8, встановленою в проміжному диску 2, скріпленому 
разом з корпусом 1 на фланці електродвигуна 9. Для випуску повітря із системи 
служить пробка 5, установлена у верхній частині корпуса 1 диспергатора. 
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Рис 2 – Схема змішувача-диспергатора 

 
Схема включення диспергатора в систему мазутного господарства котельні 

представлена на рисунку 3. Диспергатор з'єднується з витратною цистерною 
трубопроводами, таке з'єднання на основі досвіду обрано як найбільш 
раціональне. 

Робота диспергатора відбувається в такий спосіб (рис 3). Паливо або суміш 
його з водою надходять у диспергатор самопливом у два вхідних отвори із двох 
різних рівнів: з нижньої точки видаткової цистерни й із точки забору палива на 
котел. Ротор, обертаючись від електродвигуна, робочими дисками інтенсивно 
перемішує паливо або суміш палива й води й переміщає її від малого диска 
ротора до крильчатки, що викидає готову емульсію через вихідний отвір 
диспергатора у витратну цистерну. При перемішуванні асфальтосмолисті 
частки палива й включення води емульгуються як за рахунок удару зубів 
дисків, так і за рахунок кавітаційних процесів. У результаті утвориться 
високодисперсна стабільна емульсія. 

Після дворазового пропущення вмісту витратної цистерни через 
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диспергатор паливо готове до спалювання в котельних установках. 
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1 – змішувач-диспергатор; 2 - манометр; 3 - витратна цистерна; 4 -  фільтр; 

5 - подача палива; 6 - у котел. 
Рисунок 3 - Схема включення змішувача-диспергатора в систему 

паливопідготовки котельної установки 
 

Другим варіантом використання диспергаторов у мазутному господарстві є 
його безпосереднє включення в циркуляційний контур резервуара для мазуту, 
як показано на рисунку 4. 
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1 - резервуар для зберігання мазуту; 2 - циркуляційний насос; 3 – диспергатор. 

Рис 4 - Схема включення диспергатора 
 

Для оптимізації процесу горіння ВМЕ, одержання найкращого 
економічного й екологічного результату, ВМЕ повинна мати певні параметри. 
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Фізико-хімічні властивості мазуту залежать від хімічного складу вихідної 
нафти й ступеня відгону дистилятних фракцій і характеризуються наступними 
даними: в’язкість 8 – 80 мм²/с (при 100 °C), в’язкість 0,89 – 1 г/см³ (при 20 °C), 
температура застування 10 – 40°С, вміст сірки 0,5 – 3,5 %, золи до 0,3  %, нижча 
теплота згоряння 39,4 - 40,7 МДж/моль. 

У мазуті, як кінцевому продукті нафтопереробки, зосереджується 
баластонегорюча частина, що складається з мінеральної маси й води. У 
процесах нафтекрекінга легкі вуглеводородні фракції, бензин, гас, дизельне 
паливо насичуються воднем, що міститься в нафті, більшою мірою, тому в 
мазуті вміст водню в порівнянні із сирою нафтою зменшується, що приводить 
до зниження його теплотворної здатності.  

Зниження теплотворної здатності обумовлюється також і підвищеним 
вмістом у його складі сірки, азоту, кисню, смол, асфальтенів, золи, механічних 
домішок. У мінеральній масі мазуту присутній значна кількість металів, у тому 
числі й ванадію. Окисли ванадію викликають як низькотемпературну, так і 
високотемпературну, при 600 - 700 oС, корозію металів, що приводить до 
руйнування поверхонь нагріву, що ущільнюючих поверхонь випускних 
клапанів і лопаток газових турбін. 

Відповідно до міжнародних стандартів мінеральна маса, що міститься в 
мазуті, не повинна перевищувати 0,1 - 0,3%, але, незважаючи на малий її вміст, 
що утвориться при спалюванні мазуту, зола, відкладаючись на поверхнях 
нагрівання котлоагрегатів, значно зменшує передачу тепла від продуктів 
згоряння. Відкладення золи на поверхнях деталей дизелів викликають 
прискорене зношування тертьових поверхонь, утрудняють відвід тепла до 
охолоджувальних середовищ. 

Склад мазуту, крім того, змінюється при транспортуванні й зберіганні його 
в ємностях. У результаті постійного окислювання, полімеризації, хімічних 
реакцій вуглеводні мазуту перетворюються у тверді продукти, що випадають в 
осад. 

Більша частина молекул мазуту перебуває в полімеризованому 
(зв'язаному) стані (рисунок 5). При підпалюванні цієї суміші, процес горіння 
почнеться на активній стороні кожної великої, «злиплої» полімерної ланки. При 
цьому процес горіння буде гальмуватися при зіткненні з водяними 
полімерними молекулами, а згоряння парафінів або сірки буде не повним, що 
приводить до зниження швидкості горіння, токсичним відходам і неповному 
згорянню паливної суміші (мазуту) у цілому. Ступінь економії мазуту залежить 
тільки від додаткових каталізаторів, дорогих спеціальних мазутних форсунок, і 
інших апаратних методів. Незгорілий мазут відкладається на поверхнях 
теплообмінників і різко знижує ККД котла. 

 

 
Рис 5 - Зв'язані полімерні ланки мазуту 
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Розмішування такої суміші, навіть інтенсивне, незначно змінює довжину 
полімеризованих молекул води й палива, тимчасово перемішує суміш, але не 
руйнує парафінові ланцюжки й не приводить до створення мілкодисперсної 
емульсії. При цьому, розмішування вимагає тривалого часу, більших витрат 
енергії, а час для відновлення палива до вихідного стану дуже короткий. 
Кавітаційна обробка в, приводить до цілого ряду наслідків: 

− молекулярні полімерні ланцюжки мазуту рвуться (рисунок 6), при 
цьому утвориться велика кількість активних молекул, які вступають у процес 
окислювання одночасно й значно швидше;  

− при дробленні молекул, за допомогою кавітації, відбувається розрив 
зв'язків самих молекул, з утворенням вільних радикалів, які мають більшу 
здатність до загоряння, ніж замкнуті молекули (таке явище принципово 
неможливе при будь-якому розмішуванні); 

− полімерні ланцюжки молекул води руйнуються, вода переходить у 
мілкодисперсний стан (що не гальмує горіння так, як великі вкраплення води) з 
утворенням вільних радикалів H й OH, які беруть участь у процесі горіння 
значно активніше й утворюють легкоокислювані нестабільні з'єднання з 
вільними радикалами органічного палива; 

− полімерні ланцюжки сірки й парафінів не тільки рвуться, але й у 
процесі кавітаційного дроблення, утворюють поверхнево-активні речовини 
(ПАВ), які оточують мікрочастинки емульсії й перешкоджають їхньому 
подальшому злипанню. 

 

 
Рис 6 - Розірвані полімерні ланцюжки ВМЕ 

 
Для досягнення найкращих економічних й екологічних результатів ВМЕ 

повинна бути оптимізована з вологовмісту й дисперсності. 
Аналізу оптимальних фізичних параметрів з погляду економічності й 

екологічності використання ВМЕ присвячено досить багато робіт. Дослідження 
залежності викидів токсичних речовин від вологості ВМЕ представлені в 
роботах [7-9].  

На рисунку 7 представлений графік залежностей утворення сажистих 
часток СЧ, оксидів азоту хNO , діоксида сірки 2SO , аерозолю сірчаної кислоти 

42SOH  й бенз(о)пірена від вологовмісту ВМЕ rW . Шляхом підсумовування 
токсичності вищевказаних речовин отримана залежність сумарної токсичності 

ΣФ  від вологовмісту емульсії.  
Аналіз даних залежностей дозволяє укласти, що з екологічної точки зору 

найбільш оптимальне співвідношення мазут-вода в емульсії є діапазон 
мінімуму сумарної токсичності ΣФ , а саме 20-30 % води в складі ВМЕ. 
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Спалювання ВМЕ замість чистого мазуту дозволяє значно знизити вміст 
шкідливих оксидів азоту в продуктах згоряння в широкому діапазоні 
коефіцієнта надлишку повітря. При вмісті у ВМЕ 3...11% води вихід оксидів 
азоту знижується приблизно на 40...60%. Спалювання ВМЕ виявилося більше 
ефективним способом зниження утворень шкідливих викидів, ніж безпосереднє 
введення води або водяної пари в топку. 
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СЧ – емісія сажистих часток, xNO  – емісія оксидів азоту, 2SO  – емісія 

оксиду сірки, 42SOH  – емісія аерозолю сірчаної кислоти, БП – емісія 
бенз(о)пірена, ΣФ  – сумарна токсичність 

Рис 7 - Залежність емісії токсичних речовин при спалюванні ВМЕ різної 
вологості 

 
Однак, як показують дослідження [10-11], проведені при спалюванні ВМЕ 

різної вологості на котлах типу ТГМЧ-204, ТГМП-314, ТГМ-84; ТП-170; БКЗ-
75-39, ДКВР-10/13 КВГМ-20, КПД котла при вологості емульсії до 3% 
практично не відрізняється від ККД при спалюванні мазуту. При подальшому 
збільшенні вологості до 15% ККД зростає й приймає максимум, а вологість 
більше 15% сприяє зниженню ККД котлів.  

Залежність ККД котла БКЗ-75-39 при різних значеннях вологовмісту ВМЕ 
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представлена на рисунку 8. 
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Рис 8 - Залежність ККД котла від вологості ВМЕ 

 
Як видно з рисунків 7 та 8 вибір вологовмісту ВМЕ є оптимізаціїним 

завданням і залежить від цілей, переслідуваних при спалюванні ВМЕ. 
Під оптимальною вологістю ВМЕ розглядається вологість, що забезпечує 

мінімальний вихід сажистих часток [12]. Але ця вологість не завжди є 
оптимальною з погляду економічних показників роботи паливоспалюючого 
агрегату. Крім того, у цьому випадку не вдається знизити вихід інших 
канцерогенних речовин (NOx, SOx, бенз(о)пірена), змінити корозійні 
властивості димових газів. 

Найбільший економічний ефект й одночасне зниження газових викидів 
забезпечує додавання в паливо 10-15% води, а найбільший екологічний ефект у 
частині утилізації забруднених органічними продуктами вод реалізується при 
рівні водної фази до 40%.  

Розрахунок строку окупності проекту проведено на основі 
розрахунків,проведених авторами данної роботи 

Період окупності являє собою строк, розрахований від дня початку 
реалізації проекту й здійснення перших інвестиційних витрат до моменту, коли 
різниця між накопиченою сумою чистого прибутку й обсягом зроблених 
інвестиційних витрат придбає позитивне значення, тобто буде досягнута точка 
беззбитковості. 

Метод розрахунку періоду окупності інвестицій полягає у визначенні 
строку, що знадобиться для відшкодування суми первісних інвестицій. Якщо 
сформулювати суть цього методу більш точно, то він припускає обчислення 
того періоду, за який кумулятивна сума (сума з наростаючим підсумком) 
грошових надходжень рівняється із сумою первісних інвестицій. 

У цьому випадку первісні капіталовкладення рівні вартості встаткування з 
урахуванням витрат на його монтаж і пуско-налагоджувальні роботи. 

Вартість устаткування: грн630000Соб = . 
Витрати на монтаж - 10% від вартості встаткування, витрати на пуско- 

налагоджувальні роботи - 7% від вартості встаткування. З урахуванням 
монтажу й пусконалагоджувальних робіт первісні витрати на реконструкцію 
складуть: 
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грн73710063000017,1ПЗ =⋅= . 
Розглянемо для зручності розрахунків отриманий річний ефект по місяцях: 

.міс/грн34162312/4099479Эмес ==  
Ставка інвестування за рахунок засобів підприємства з урахуванням 

інфляційних процесів ставка дисконтування буде обчислюватися за формулою: 
инфрискдеп І)іі(і ⋅+= ,     (1) 

де   депі  – процентна ставка по депозитах, %, 
.міс

%17,2
год
%26ідеп == ; 

рискі  – надбавка за ризик, %, 
.міс

%25,0
год
%3іриск == ; 

инфІ  – індекс інфляції, за 2008 рік 
.міс

%86,1або
рік
%3,22або3,122Іинф = . 

%,274,20186,1)25,017,2( =⋅+=і . 
В таблицю 1 зведений розрахунок вартості початкових витрат у часі з 

урахуванням ставки дисконтування. 
Таблиця 1 

Розрахунок строку окупності 
Місяць, 

n 
Початкові 
витрати,П

З, грн 

Ефект, 
Э,  

грн/міс 

Коефіцієнт 
дисконтування, 

КД=(1+і)n 

Початкові 
витрати в часі 

ПЗn, грн 

ΣЭ-ПЗn, 
грн 

0 737100 0 1 737100 -737100 
1 - 341623 1,023 753862 -412239 
2 - 341623 1,046 771004 -87758 
3 - 341623 1,070 788537 236332 
4 - 341623 1,094 806468 560024 
5 - 341623 1,119 824808 883307 
6 - 341623 1,144 843564 1206174 
 
Виходячи з отриманих розрахунків, захід є ефективним й окупається після 

третього місяця впровадження реконструкції.  
Однак, у випадку використання рідкого палива протягом резервного часу, 

який може скласти до декількох місяців у рік, строк окупності проекту може 
збільшитися в кілька разів. 

Використання водо-мазутних емульсій в Україні має потенціал переважно 
у якості заміни ними резервного палива - мазуту. Джерелом сировини для 
готування ВМЕ можуть бути нафтові відходи. Захід щодо спалювання ВМЕ, 
приготовлених з нафтових відходів є комплексним рішенням як економічних, 
так і екологічних проблем. Використання розглянутої технології дозволяє 
збільшити енергоефективність виробництва й знизити вплив об'єктів 
теплоенергетики на навколишнє природне середовище. 

Приготування емульсії відбувається шляхом гомогенізації водо-мазутної 
суміші в пристрої-гомогенізаторі. При якісно організованій обробці суміші 
відбувається розрив довгих полімерних ланцюжків вуглеводнів, що 
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інтенсифікує процес хімічної взаємодії речовин при горінні й істотно знижує 
час згоряння палива. 

Горіння ВМЕ відбувається принципово відмінно від горіння мазуту. 
Явище «мікровібуху» при горінні ВМЕ дозволяє якісно поліпшити процес 
горіння, у результаті чого вирівнюється температура за довжиною факела, 
знижується максимум температур у зоні горіння, зменшується фізичний і 
хімічний недопал, що зумовлює підвищення ККД котельного агрегату. З 
економічної точки зору найбільш оптимальна вологість емульсії коливається в 
діапазоні від 10 до 15 %. Дисперсність паливної суміші з погляду забезпечення 
стабільності явища «мікровібуху» доцільно підтримувати на рівні 32-35 мкм. 

Економічне обґрунтування проекту, що передбачає спалювання нафтових 
відходів у вигляді ВМЕ у котлі БКЗ-75-39 МЦ було зроблено з урахуванням 
відверненого екологічного збитку. Строк окупності заходу з урахуванням 
вартості капіталу в часі й всіх супутніх витратах становить 3 місяці. 

Використання ВМЕ у якості палива дозволяє поліпшити параметри 
мікроклімату на робочому місці обслуговуючого котельню персоналу й значно 
зменшити шкідливий і небезпечний вплив виробничих факторів на персонал. 

Застосування ВМЕ на об'єктах промислової теплоенергетики є ефективною 
комплексною екологічно-сумісною енергозберігаючою технологією, яку можна 
рекомендувати для впровадження на підприємствах України, що 
використовують у якості палива мазут. 
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Аннотация. В работе приведены краткая характеристика и общая 

постановка задачи о смесях, а также рассмотрена постановка данной задачи 
для оптимизации количества вводимых ферросплавов при выпуске стали из 
кислородного конвертера в ковш. 

Ключевые слова: оптимизационная задача, линейное программирование, 
задача о смесях, однокритериальная оптимизация. 

Abstract. In this work short characteristics and general formulation of the 
problem of mixtures are given, also problem formulation for optimization of 
ferroalloy inputs amounts during the BOF production of steel is shown. 

Keywords: optimization problem, linear programming, the problem of mixtures, 
one-criterion optimization. 
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Введение. Оптимизационная задача – это задача о выборе наилучшего 
решения из множества допустимых решений. Одной из типовых задач 
линейного программирования является задача о смесях, которая по заданному 
ассортименту компонентов при известных их определённых характеристиках и 
стоимости позволяет составить оптимальную смесь (композицию 
компонентов), удовлетворяющую необходимым условиям с минимальными 
денежными затратами. Такие задачи широко применяются в различных 
отраслях промышленности, в том числе в черной металлургии.  

Постановка задачи. Общая постановка задачи о смесях имеет следующий 
вид: имеется n компонентов, при сочетании которых в различных пропорциях 
образуются различные смеси. В состав каждою компонента входят m веществ. 
Пусть означает количество і-го вещества (i = 1, ... ‚ m), которое входит в 

состав единицы j-го компонента (j = 1, ...‚ n.), а количество і-го вещества, 

которое входит в единицу смеси. Заданы числа  (j = 1, ...‚ n), характеризующие 

цену единицы j-го компонента, и числа (i = 1, ...‚ m), указывающие 

минимально необходимое содержание і-го вещества в смеси. Требуется 
определить состав смеси минимальной стоимости. 

Пусть числа (j = 1, …, n) характеризуют количество j-ой компоненты в 

смеси. Тогда задача принимает следующий вид. Требуется минимизировать 
функцию, характеризующую общую стоимость (1): 

 

(1) 

При условиях обязательного минимального содержания каждого 
вещества (2): 

 

(2) 

Постановка задачи о смесях для оптимизации количества вводимых 
ферросплавов при выпуске стали из кислородного конвертера в ковш будет 
более сложной, так как необходимо учитывать угар ферросплавов, а также 
химический состав шлака, который присутствует в стали для предохранения 
поверхности металла от окисления и охлаждения. Такая постановка задачи 
требует дополнительных исследований процессов раскисления и легирования 
стали, поэтому ниже приведен только один из возможных вариантов. 

Целевая функция будет минимизировать денежные затраты предприятия 
на ферросплавы (3): 

 
(3) 
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где n – количество различных видов ферросплавов;  – стоимость j-го вида 
ферросплава за тонну, руб/т;  – масса j-го ферросплава, т. 

В задаче будут две группы ограничений, первая группа ограничений 
представляет собой двойные неравенства, которые учитывают, что процентное 
содержание химических элементов, содержащееся в ферросплавах должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретной марке стали (4): 

 

(4) 

где m – количество различных химических элементов, входящих в состав 
ферросплавов;  нижняя граница требуемой массовой доли i-го химического 

элемента для данной марки стали;  – масса стали, т;  массовая доля і-го 

химического элемента (i = 1, ... ‚ m), который входит в состав j-го ферросплава; 
 – масса j-го ферросплава, т;  верхняя граница требуемой массовой доли 

i-го химического элемента для данной марки стали. 
Процентное содержание каждого химического элемента, входящего в 

состав единицы ферросплава, представлено в табл. 1.  
Таблица 1 

Процентное содержание химических элементов, входящих в состав 
единицы ферросплава 

Наименование ферросплава Содержание элемента, % 
Si C Mn Al Cr P S 

Ферросилиций 74-80 –  0,4  2,5  0,4 0,05 
 

Ферромарганец  2,0  0,5  85,0 – –  0,30  0,03 

Феррохром  1,5  0,06 – –  65,0  0,03  0,03 

Ферромолибден  2,0  0,20 – – –  0,20  0,20 

Ферротитан 0,5 0,2 –  5 –  0,05  0,05 

 
В качестве примера возьмем сталь марки 20А. Границы содержания 

каждого химического элемента для данной марки стали приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Границы содержания химических элементов для марки стали 20А 

 Содержание элемента, % 
Si C Mn Cr P S 

d 0,17 0,17 0,35 – – – 
h 0,37 0,24 0,65 0,25 0,035 0,035 

 
Ограничение на содержание кремния при массе стали 370 тонн будет 

выглядеть так (5): 
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(5) 

где значение  находится в табл. 1 по столбцу Si. 

Вторая группа ограничений учитывает баланс содержания каждого 
химического элемента до и после процессов легирования и раскисления (6): 

 
(6) 

где  – содержание i-го химического элемента в марочной стали, %;  – 

содержание i-го химического элемента при выпуске стали в ковш, %;  – 

содержание i-го химического элемента в ферросплаве, %;  – содержание i-го 

химического элемента в шлаке, %;  – содержание i-го химического элемента 

в угаре, %. 
Это всего лишь некоторые особенности в постановке задачи о смесях, 

которые удалось рассмотреть в рамках данной статьи, при дальнейшем 
исследовании будет учтено большее количество факторов. 

Заключение. Таким образом, в данной статье постановка задачи о смесях 
для оптимизации количества вводимых ферросплавов была представлена в 
упрощенном варианте – в виде однокритериальной задачи оптимизации, в ходе 
исследования она будет расширена до многокритериальной задачи 
оптимизации, где будут учтены дополнительные факторы, влияющие на расход 
ферросплавов, вводимых при выпуске стали в ковш. 
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