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НАУКОВИЙНАУКОВИЙ ПОЛІГОНПОЛІГОН
ІВАНОІВАНО--ФРАНКІВСЬКОГОФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГОНАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУУНІВЕРСИТЕТУ НАФТИНАФТИ ІІ ГАЗУГАЗУ

НауковийНауковий полігонполігон розташовуєтьсярозташовується іі функціонуєфункціонує уу межахмежах ДолинськогоДолинського
нафтопромисловогонафтопромислового районурайону ((свердловинисвердловини №№ 11--СмолянськаСмолянська, , 
№№6161--ПівнічнаПівнічна ДолинаДолина, , №№152152--ПівнічнаПівнічна ДолинаДолина, , №№8181--ВигодаВигода--
ВитвицяВитвиця, , №№6464--ДолинаДолина) ) іі створенийстворений нана базібазі нафтовихнафтових
свердловинсвердловин старогостарого фондуфонду уу відповідностівідповідності додо наданогонаданого
ДержавноюДержавною службоюслужбою геологіїгеології тата надрнадр УкраїниУкраїни ІФНТУНГІФНТУНГ
спеціальногоспеціального дозволудозволу нана користуваннякористування надраминадрами відвід 21 21 лютоголютого
2018 2018 рокуроку ((наказнаказ відвід 15.11.2017 15.11.2017 №№ 509509).).

ВідповідноВідповідно додо статтістатті 14 14 КодексуКодексу УкраїниУкраїни пропро надранадра, , статтістатті 13 13 ЗаконуЗакону
УкраїниУкраїни ""ПроПро нафтунафту іі газгаз" " тата пунктупункту 5 5 ««ПорядкуПорядку наданнянадання
спеціальнихспеціальних дозволівдозволів нана користуваннякористування надраминадрами»» видомвидом
користуваннякористування надраминадрами вв межахмежах науковогонаукового полігонуполігону єє створеннястворення
геологічнихгеологічних територійтериторій тата обоб''єктівєктів, , щощо маютьмають важливеважливе науковенаукове, , 
культурнекультурне, , санітарносанітарно--оздоровчеоздоровче значеннязначення ((науковінаукові полігониполігони, , 
геологічнігеологічні заповідникизаповідники, , заказникизаказники, , пампам''ятникиятники природиприроди, , лікувальнілікувальні,,

СпеціальнийСпеціальний дозвілдозвіл №№ 6257 6257 нана користуваннякористування надраминадрами відвід 21 21 лютоголютого
2018 2018 рокуроку, , свердловинисвердловини ((№№ 11--СмолянськаСмолянська, , №№6161--ПівнічнаПівнічна ДолинаДолина, , 
№№152152--ПівнічнаПівнічна ДолинаДолина, , №№8181--ВигодаВигода--ВитвицяВитвиця, , №№6464--ДолинаДолина)), , 
земельназемельна ділянкаділянка, , будівлібудівлі, , спорудиспоруди, , іншеінше майномайно тата устаткуванняустаткування
науковогонаукового полігонуполігону знаходятьсязнаходяться нана балансібалансі університетууніверситету..



СпеціальнийСпеціальний дозвілдозвіл
нана користуваннякористування надраминадрами



ГеографічніГеографічні координатикоординати тата картограмакартограма
розміщеннярозміщення площіплощі блоківблоків свердловинсвердловин

науковогонаукового полігонуполігону
1 1 СвердлСвердл. . №№11--СмолянськаСмолянська
ПнПн. . шш. 49. 49°°06'2906'29““
СхСх. . дд. 23. 23°°49'1149'11““
2 2 СвердлСвердл. . №№152152--ПівнічнаПівнічна
ДолинаДолина

ПнПн. . шш. 49. 49°°04'0804'08““
СхСх. . дд. 23. 23°°55'0155'01““
3 3 СвердлСвердл. . №№8181--ВигодаВигода--
ВитвицяВитвиця

ПнПн. . шш. 49. 49°°00'0800'08““
СхСх. . дд. 23. 23°°53'1353'13““
4 4 СвердлСвердл. . №№6161--ПівнічнаПівнічна
ДолинаДолина

ПнПн. . шш. 49. 49°°02'1802'18““
СхСх. . дд. 23. 23°°50'2450'24““
5 5 СвердлСвердл. . №№6464--ДолинаДолина
ПнПн. . шш. 48. 48°°58'1758'17““
СхСх. . дд. 23. 23°°59'12"59'12"



ОглядоваОглядова картакарта тата ситуаційнийситуаційний
планплан районурайону робітробіт



НАУКОВИЙНАУКОВИЙ ПОЛІГОНПОЛІГОН
ІВАНОІВАНО--ФРАНКІВСЬКОГОФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГОНАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУУНІВЕРСИТЕТУ НАФТИНАФТИ ІІ ГАЗУГАЗУ

ОсновнимиОсновними нормативнонормативно--правовимиправовими актамиактами, , якимиякими керуєтьсякерується науковийнауковий
полігонполігон уу своїйсвоїй діяльностідіяльності єє::

 -- постановипостанови іі розпорядженнярозпорядження КабінетуКабінету МіністрівМіністрів УкраїниУкраїни;;
 -- статутстатут університетууніверситету;;
 -- нормативнонормативно--правовіправові актиакти МіністерстваМіністерства освітиосвіти іі наукинауки УкраїниУкраїни;;
 -- нормативнонормативно--правовіправові актиакти МіністерстваМіністерства екологіїекології тата природнихприродних
ресурсівресурсів УкраїниУкраїни;;

 -- наказинакази іі розпорядженнярозпорядження ректораректора університетууніверситету;;
 -- спеціальнийспеціальний дозвілдозвіл нана користуваннякористування надраминадрами відвід 21 21 лютоголютого 2018 2018 
рокуроку;;

 -- угодаугода міжміж університетомуніверситетом тата ДержавноюДержавною службоюслужбою геологіїгеології тата надрнадр
УкраїниУкраїни №№ 6257 6257 відвід 21 21 лютоголютого 2018 2018 рокуроку пропро умовиумови користуваннякористування
надраминадрами зз метоюметою створеннястворення геологічнихгеологічних територійтериторій тата обоб’’єктівєктів, , щощо
маютьмають важливеважливе науковенаукове, , культурнекультурне, , санітарносанітарно--оздоровчеоздоровче значеннязначення
((науковінаукові полігониполігони, , геологічнігеологічні заповідникизаповідники, , заказникизаказники, , пампам’’яткиятки
природиприроди, , лікувальнілікувальні, , оздоровчіоздоровчі закладизаклади тощотощо););

 -- нормативнонормативно--правовіправові актиакти ДержавноїДержавної службислужби геологіїгеології тата надрнадр
УкраїниУкраїни..



НАУКОВИЙНАУКОВИЙ ПОЛІГОНПОЛІГОН
ІВАНОІВАНО--ФРАНКІВСЬКОГОФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГОНАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУУНІВЕРСИТЕТУ НАФТИНАФТИ ІІ ГАЗУГАЗУ

НауковийНауковий полігонполігон якяк складоваскладова частиначастина навчальнонавчально--дослідницькоїдослідницької лабораторіїлабораторії
інститутуінституту нафтогазовоїнафтогазової інженеріїінженерії забезпечуєзабезпечує::

 -- проведенняпроведення апробаціїапробації технікотехніко--технологічноготехнологічного забезпеченнязабезпечення процесівпроцесів длядля
спорудженняспорудження, , ремонтуремонту іі відновленнявідновлення нафтогазовихнафтогазових свердловинсвердловин, , якеяке
створенестворене вв результатірезультаті науковонауково--дослідницькоїдослідницької роботироботи науковонауково--
педагогічнихпедагогічних працівниківпрацівників, , аспірантіваспірантів іі докторантівдокторантів університетууніверситету;;

 -- проведенняпроведення апробаціїапробації технікотехніко--технологічноготехнологічного забезпеченнязабезпечення процесівпроцесів длядля
інтенсифікаціїінтенсифікації припливуприпливу іі оптимізаціїоптимізації процесупроцесу вуглеводневилученнявуглеводневилучення, , якеяке
створенестворене вв результатірезультаті науковонауково--дослідницькоїдослідницької роботироботи науковонауково--
педагогічнихпедагогічних працівниківпрацівників, , аспірантіваспірантів іі докторантівдокторантів університетууніверситету;;

 -- виконаннявиконання науковонауково--досліднихдослідних робітробіт зз оцінкиоцінки впливувпливу нана довкіллядовкілля старогостарого
фондуфонду нафтогазовихнафтогазових свердловинсвердловин;;

 -- виконаннявиконання науковонауково--досліднихдослідних робітробіт зз визначеннявизначення оптимальнихоптимальних підходівпідходів
додо відновленнявідновлення іі рекультиваціїрекультивації земельземель нана обоб''єктахєктах нафтогазовидобуткунафтогазовидобутку;;

 -- виконаннявиконання науковонауково--досліднихдослідних робітробіт зз оцінкиоцінки ступеняступеня деградабельностідеградабельності, , 
довговічностідовговічності іі надійностінадійності системисистеми кріпленнякріплення свердловинсвердловин
відпрацьованоговідпрацьованого фондуфонду;;

 -- виконаннявиконання науковонауково--досліднихдослідних робітробіт зз оцінкиоцінки геотермальногогеотермального потенціалупотенціалу
свердловинсвердловин відпрацьованоговідпрацьованого фондуфонду вв КарпатськомуКарпатському регіонірегіоні;;

 -- проведенняпроведення апробаціїапробації технікотехніко--технологічноготехнологічного забезпеченнязабезпечення длядля
дистанційногодистанційного моніторингумоніторингу заза показникамипоказниками іі керуваннякерування свердловиннимсвердловинним
устьовимустьовим обладнаннямобладнанням..



СвердловиниСвердловини науковогонаукового полігонуполігону



СвердловиниСвердловини науковогонаукового полігонуполігону



СвердловиниСвердловини науковогонаукового полігонуполігону



ТематикаТематика науковихнаукових дослідженьдосліджень
 дослідженнядослідження режиміврежимів роботироботи штанговогоштангового свердловинногосвердловинного
насосанасоса зз укороченимукороченим плунжеромплунжером вв установціустановці зз гідравлічнимгідравлічним
приводомприводом тата пневматичнимпневматичним зрівноважуваннямзрівноважуванням;;

 дослідженнядослідження динамічнихдинамічних процесівпроцесів вв роботіроботі комплексукомплексу
««свердловиннийсвердловинний штанговийштанговий насоснасос –– гідроприводгідропривод ((ПШНПШН--8080--
2,5)2,5)»» зз визначеннявизначення можливостейможливостей регулюваннярегулювання параметрівпараметрів іі
режиміврежимів роботироботи;;

 дослідженнядослідження динамографічногодинамографічного методуметоду діагностуваннядіагностування
свердловинногосвердловинного обладнанняобладнання тата визначеннявизначення статичногостатичного рівнярівня
флюїдуфлюїду вв свердловинісвердловині;;

 дослідженнядослідження ватметрографічноговатметрографічного методуметоду діагностуваннядіагностування
свердловинногосвердловинного обладнанняобладнання;;

 дослідженнядослідження частотноуправляємогочастотноуправляємого гідроприводугідроприводу тата
оптимізаціїоптимізації йогойого роботироботи заза енергоспоживанняменергоспоживанням;;

 дослідженнядослідження інтелектуалізаціїінтелектуалізації процесупроцесу видобуткувидобутку
свердловинногосвердловинного флюїдуфлюїду нана базібазі сучаснихсучасних апаратноапаратно--
програмнихпрограмних засобівзасобів побудовипобудови системисистеми управлінняуправління ШСНШСН зз
гідроприводомгідроприводом..



ВикористанняВикористання свердловинногосвердловинного тата наземногоназемного
обладнанняобладнання длядля навчальногонавчального процесупроцесу

 призначенняпризначення обладнанняобладнання;;
 складсклад, , будовабудова тата принциппринцип діїдії;;
 монтажмонтаж комплексукомплексу установкиустановки штанговогоштангового
свердловинногосвердловинного насосанасоса зз гідроприводомгідроприводом ПШНПШН--8080--
2,5.2,5.

 вивченнявивчення особливостейособливостей експлуатаціїексплуатації обладнанняобладнання
нана нестаціонарнихнестаціонарних режимахрежимах експлуатаціїексплуатації;;

 складсклад, , будовабудова тата принциппринцип діїдії локальноїлокальної тата
розподіленоїрозподіленої ((WEBWEB--орієнтованоїорієнтованої) ) системисистеми
контролюконтролю тата управлінняуправління ШСНШСН зз гідроприводомгідроприводом;;

 порівняльніпорівняльні характеристикихарактеристики новітніхновітніх технологійтехнологій тата
обладнанняобладнання зз діючимидіючими нана сьогоднішнійсьогоднішній деньдень..



СвердловинаСвердловина №№81 81 –– ВигодаВигода--ВитвицяВитвиця



СвердловинаСвердловина №№152 152 –– ПівнічнаПівнічна ДолинаДолина



СвердловинаСвердловина №№64 64 –– ДолинаДолина



ВипробуванняВипробування саморегулюючогосаморегулюючого рідиннорідинно--газовогогазового ежектораежектора длядля
освоєнняосвоєння нана свердловинісвердловині №№ 152152-- ПівнічнаПівнічна ДолинаДолина



ПідготовчіПідготовчі роботироботи передперед закачуваннямзакачуванням нафтоемульсійноїнафтоемульсійної системисистеми заза

рецептуроюрецептурою ІФНТУНГІФНТУНГ длядля відновленнявідновлення прохідностіпрохідності свердловинисвердловини №№6464--ДолинаДолина



ВипробуванняВипробування гідроприводугідроприводу ПШНПШН--8080--2,5 2,5 нана
свердловинісвердловині 6464--ДолинаДолина


