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опис нАвчАльноi дисциплIни

Ресурс годиЕ на вивчення дисциплiни <Проблемнi питання пiдвищення ефективностi збору
та пiдготовлянIuI продукцii нафтових, гzlзових та г&}окоЕденсатних свердловин> згiдно з tмнним РНП, розподiл по семестрах i вида< нtвчаJIьноi роботи характеризуе таблиця 1.
Таблиця 1 - Розподiл годин, видiлоних на вивчення дисциплiни
<Проблемнi питання пiдвищення ефективностi збору та пiдготовляння продукцii
газових та газоконденсатних
Всього
семестр 4
Найменування покч}зникiв

форма

навчання

навчання)

4

4

1

1

90

90

36

8

18

4

18

4

(дФн)

Кiлькiсть кредитiв ECTS
Кiлькiсть модулiв
Загальний обсяг часу, год
Аулиторнi заняття, год, у т.ч.:
ceMiHapcbKi заняття
практичнi заняття

Заочна
форма

.Щенна

(зФн)

лабораторнi заняття
СаrrлостiЙна робота, год, у т.ч.

виконання комплексноi розрахунковот роботи
опрацювання матерiалу,
викладеного на лекцiях
опрацювання матерiалу, винесеного на сал,rостiйне вивчення
пiдготовка до екзЕlп4ену
Форма соместрового контролю

2

54

82

25

25

19

20

10

з7

Залiк

МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Мета вивчення дисциплiни - набуггя фахiвцями компетентностей щодо виявпення та вирiшення пробпем, пов'язаних iз процесами збору i пiдготовки нафти, природЕого гаЗу,
конденсату i води на нафтових, гtlзових i газоконденсатних родовищах.
У результатi вивчення дисциплiни здобувач повинен набуги здатнiсть виявJIяти та
розв'язувати комплекснi проблеми у сферi збору i пiдготовки свердловинноi продукцii i демонструвати TaKi результати навчаIIня через знЕlння, умiння та навички:
- демонструвати вмiння розрtжункiв параluетрiв гiдрогазодинамi.ших процесiв, якi супрово-

дх(ують рух нафти i газу в промислових трубопроводах iз врахуванням теоретичних засад термодинамiки, гiдравлiки i газовоi диналлiки;
- ефективно застосовувати cyracHi математичнi методи для аналiзу технологiчних процесiв
транспортування та зберiгаrrня нафти i газу;
- застосовувати сучасне прогрЕlп{не забезпечення дJuI прооктних та експлуатацiйних розрtlхунKiB технологiчних параметрiв процесiв транопортування та зберiгання нафти i газу.
_ демонструвати вмiння проводити комплексне оцiнюванЕя стану технологiчного обпаднання
систем транспортування та зберiгання нафти i газу сучасними методами технiчноi дiагностики;

- виявляти та розв'язувати комплекснi проблеми у нафтогазовiй га-пузi, всесторонньо доводити
ефективнiсть використання iнновацiйних нафтогазових технологiй i технiчних засобiв.
Вивчення навчальноТ дисциппiни передбачае формування та розвиток у здобувачiв таких
компетентностей, передбачених ocBiTHbo науковою програмою:
компетентностi професiйноi та дослiдницько-iнновацiйноi дiяльностi:
- здатнiсть усесторонньо характеризувати геологiчнi процеси та закоЕомiрностi формування
гiрських порiд, у тому числi нафтогазових покладiв;
- здатнiсть застосовувати знання з термодинаrrлiки, гiдравлiки та газовоi динамiки дJuI комплексного аналiзу процесiв руху нафти i газу в пластi, свердловинах, промислових i магiстра.tlьних
трубопроводах, газонафтосховищrж;
- здатнiсть використовувати cylacнi математичнi методи для комппексного аналiзу технолоГiЧних процесiв бурiння свердловин, видобування, транспортрчlння та зберiгання нафти i газу;
- здатнiсть застосовувати cylacнe прогрЕtп{не забезпечення дJIя прооктних та експлуатацiйних
розрахункiв технологiчних параrrлетрiв процесiв бурiння свердловин, видобувЕlння, трЕtнспортування та зберiгання нафти i газу;
- здатнiсть усесторонньо аналiзувати рожими експпуатацii нафтогазового об'€кта, виконрати
оптимiзацiю паршлетрiв нафтогtlзового об'екта з метою усунення iснуючих проблем та пiдвищення ефективностi його експлуатацii;
- здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми, проводити технологiчне i технiко-економiчне
оцiнювання ефективностi використання iнновацiйних нафтогtвових технологiй i технiчних засобiв;
компетентностi професiйно-науковi для профiлiзацii <<Розробка нафтових та газових родовищD
- здатнiсть аналiзувати режими експлуатацii нафтогазового об'екта, розробляти та реалiзувtlти
методи оптимiзацii режимiв експлуатацii нафтогазового об' екта;
- здатнiсть проводити науковий аналiз i робити висновки з перспектив створення розвитку i
вдосконzlлення технологiй розробки та експлуатацii нафтових i газових свердловин;
- здатнiсть проектувати завершенi TexHi.пri системи розробки, видобування та пiдготовки нафти
i газу;
- здатнiсть демонструвати вмiння приймати технiчно та економiчно обцрунтова"тri рiшення на
Bcix етапах розроблення прогресивних технопогiй розробки, видобування та пiдготовки нафти i
газу.
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ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛIНИ

З.1 Тематичний план лекцiйних занять

Тематичний план лекцiйних занять дисциплiни <Проблемнi питання пiдвищення ефективностi збору та пiдготовJIяЕня продукцii нафтових, г€lзових та газоконденсатних свердловин)
характеризуе таблиця 2.
Таблиця 2 -Тематичний план лекцiйних занять

Шrфр

м1
зм1

Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем (Т)
та ix змiст

Проблемнi питання збору i транспорryвання свердловинноi продукцii'. Промислова пiдготовка нафти, газy та вуглеводневого конденсату.
HoBiTHi герметизованi i автоматизованi системи
збору i транспортування свердловинноi продукцii.

обсяг
годин

18

6

Лiтература

a

a

Шифр

т

1.1

обсяг

Лiтература

Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем (Т)
Taix змiст

годин

Всryп. Суrаоний стан систоми збору свердловинноi
продукцii i ii роль з позицii збiпьшення видобугку
вуглеводнiв. Характеристика сrIасних схем збору

2

1, 11

2

2,з,4, 5, |4

2

1,6,

свердловинноi продукцii.

т|.2

т

1.3

зм2
т

2.т

т

2.2

т

2.з

методи боротьби з ними.
Методи боротьби з гiдратшли, корозiею труб i обладнання. Проведення комплексу заходiв дJIя очищення
трубопроводiв вiд води, неорганiчних солей, асфальтосмолистих та парафiнових речовин.
Традицiйнi та сучаснi методи вимiрювання продукцii свердловин.
Методи та обладнання дjul визЕачення обсягу продукцii свердловин.
Технологiчний розрахунок промислових трубопроводiв та основного сепарацiйного обладнання
Струкryри руху газорiдинних потокiв у трубопроводах та ocHoBHi параметриl що ii характеризують.
Сучаснi методи для визначення характерних форм
газорiдинних потокiв в трубопроводzlх. Характеристика параметрiв двохфазного rrотоку.

Технологiчний розрахунок трубопроводiв при

8

4

2

|,7, |5, lб

2

1,7,9

2

l,з,4,20,34

транспортуваннi газорiдинних сумiшей та неньютонiвських рhин.
Методики розрахунку параметрiв руху газорiдинних
сумiшей за рiзних фор* двохфазних потокiв. Методики розрахунку параметрiв руху ноньютонiвських
рiдин.

змз
т

Ускладнюючi фактори, якi виникають при зборi
та транспортуваннi свердловинноi продукцii та

з.1

т з.2

зм4

Технологiчний розрахунок геометричних розмiрiв
сепарацiйного обладпання та якостi сепарацii
HoBiTHi методи пiдготовки свердловинноi продукцii до транспортувацня.

4

|,6,

Проблемнi питанпя пЦготовки нафти з аномальшими властивостями.
Сучаснi методи стабiпiзацii та руйнування особливо
стiйких водонафтових емульсiй.
Проблемнi питання пiдготовки природного газу в
умовах вичерпного природного дросель-ефекry.

Особливостi застосування методiв пiдготовки газу iз
застосуванням вихрових труб, мембранних технологiй та технологii Twister.
Моделювання роботи системи збору i пiдготовки
свердловинноi продукцii з використанням сучасних комп'ютерних програм

17

10, 11, 12

4

t

a

a

обсяг

Ш"фр

т

4.1

т

4.2

Лiтература

Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем (Т)
та ik змiст

годин

Огляд систем моделюванця, що використовуються в нафтогазовiй справi.
Областi застосування та ключовi можJIивостi Aspen
HYSYS, PPESIM, GIBBS та iH. прогрtlNIних продук-

2

13

2

lз

TiB.

Розрахунок основних технологiчних процесiв з
використанням унiверсальних системи моделю-

вання.
Способи задавання i редагування Bxiдroi iнформацii в
системi HYSYS. Моделповаrrня технологi.rrrого процесY.

Всього:
модуль

3.2 Теми

1

-змiстових модулiв

- 4.

практичних занять

Теми практичних занять дисциплiни <Проблемнi питання пiдвищення ефективностi зборУ
та пiдготовляння продукцii нафтових, газових та газоконденсатних свердловин) наведено У
таблицi 3.
план
емати
Таблиця 2 -Тематичний

Ш"фр

м1
зм1

п

зм2
2.1

пz.2

обсяг

Назви модулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем
практичних занять (П)

годин

Проблемнi питання збору i транспортування свердловинноi продукцii. Промислова пiдготовка нафти, газу та вуглеводневого конденсату.
HoBiTHi герметизованi i автоматизованi системи
збору i транспортування свердловинноi продук-

18

цii'.
1.1

п1.2

п

занять

Лiтература

4

Опрацювання реzrльних парап{етрiв роботи шлейфiв
свердловин та аналiз в них фактичних втрат тиску.

2

3,5

Проектування заходiв для боротьби з ускладнюючими факторалли пiд час експлуатацii промислових трубопроводiв та шлейфiв свердповин.
Технологiчний розрахунок промислових трубопроводiв та основного сепарацiйного обладнання
Розрахунок основних параметрiв руху газорiдинних
сумiшей в трубопроводах за рiзних структур потокiв
Розрахунок втрат вугловоднiв при пiдготовцi та зборiганнi нафти. Розрахунок геометричних розмiрiв сепарацiйних вузлiв та якостi сепарацii.

2

t,5, l7

4

2

I,7

2

1,6,

8

Е

a

ý

обсяг

Шифр

Назви модупiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), тем
прaктичних занять (П)

годин

змз

HoBiTHi методи пiдготовки свердловинноi продукцii до транспортування.

2

п

Застосування математичних моделей для визначення
основних геометричних та термодинап,riчних
папшrлетпiв вихповоi точби
Моделювання роботи системи збору i пЦготовки
свердловинноi продукцii з використанням сучасних комп'ютерних проц)ам
Моделювання процесiв експлуатацii промислових
трубопроводiв та шлейфiв свердловин з використанням Aspen HYSYS
Моделювання процесiв гiдратоутворення та корозii з
використанням Aspen HYSYS
Моделювання технологiчних установок пiдготовки
природного гtву з використанням методiв низькотемпературноi сепарацii за допомогою Aspen HYSYS

2

3.1

зм4
п

4.1

п

4.2

п

4.3

3.3 Завдання для

Лiтература

18

8

2

13

2

13

4

13

самостiйноiроботи здобувача

Перелiк матерiалу, який виноситься на самостiйне вивчення, IIаведено у табпицi 4.
Таблиця 4

- Матерiало що виноситься

на саiuостiйне вивчення

Шифри

Назви молулiв (М), змiстових модулiв (ЗМ),
питання, якi виноситься
на самостiйне вивчення (СВ)

обсяг

зм4

Моделювання роботи системи збору i пцготовки свердловинноi продукцii з використанням сучасних комп'ютерних про-

10

св1

св2

гDам
Призначення обладнання дJIя установки деетанiзацii та дебуганiзацii (колона деетанiзатор, випаровував, ребойлер, насоси з трубною обв'язкою i комплектом запiрноi i регчлюючоi температури).
Моделювання установки деетанiзацii та дебутанiзацii з використаням Aspen Hysys

Лiтература

годин

4

6,9

6

lз

a

4

НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИtIНЕ ЗАБЕЗIIЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛIНИ

4.1 Основпа лiтераryра (пiдручники, монографii, фаховi перiодичнi видання)
1. Попадюк Р.М., Соломчак Я.В. Збiр i пiдготовка нафтопромисловоi продукцii. ПiдручЕик для студентiв спецiальностi "Видобування нафти i газу". Iвано-Франкiвськ, 2009.-194 с.
2. Кондрат Р. Характеристика та вибiр отIисних пристроiв дJuI очищення внугрiшньоТ поро}книни трубопроводiв/ Роман Кондрат, Аrцрiй Угриновський, Васипь Петришак, Тетяrrа Сапоlrкова // Розвiдка та розробка нафтових i газових родовищ. - 2013. - Ns3. - С. 48-61.
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Iншi електроннi ресурси за темою дисциплiни, якi здобувач мае знайти i вивчити ctlil{oстiйно.

5

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛIВ

оцiнювання знtlнь здобувачiв проводиться за результатап{и двох модульних контролiв
(змiстовi модулi зм1 i зм2) та результагапdи викоЕання комплексноi розрахунковоi роботи.
ё".*у нарахування ба.пiв при оцiнюваrrнi знztнь здобувачiв з дисциплiни наведено в таблицi 5.
ТаблицЯ 5 - Схема ЕарахуваIIня балiв у процесi оцiнюваrrня знань здобувачiв
з дисциплiни <Пробпемнi питання забезпечення енергоефективностi експлуатацii

х

в>

Види робiт, що контропюються

максимальна
кiпькiсть ба.тliв

Контроль засвоення змiстового модуля ЗМ1
Контроль засвоення змiстового модуля ЗМ2
Контроль засвоення змiстового модуля ЗМ3
Контроль засвоення змiстового модуля ЗМ4
Виконання та захист комплексIIоi розрахунковоi роботи
Усього

15
15
15
15

40
100

Оцiнювшrня знtlнЬ здобувача на екзап,lеНi з дисциппiни здiйснюеться вiдповiдlо до чинноi
шкали оцiнювштня, що наведена нижче.

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS
Сума балiв за Bci
види навчальноi
дiяльностi
90

_ 100

Оцiнка

ECTS

А
в
с

82-89
75-81
67-74
60-66
35-59

Fх

0-34

F

D
Е

Оцiнка за нацiона.ltьною шкапою
залiку, курсового
(роботи),
практики
проекту
вlдмlнно

дJIя екзЕlI\{ену, диференцiйованого

добре
задовiльно
незадовiльно з можJIивiстю повторного JIOIqдqццд_
незадовiльно з обов'язковим повторним вивченням
дисциппiни

