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Анотація. Розглядається інформаційна модель для визначення 

періодичності вимірювань дебіту нафтовидобувних свердловин, яка, на відміну 

від існуючих, враховує динаміку процесу, що дозволяє підвищити точність і 

вірогідність обліку обсягу видобутої нафти та використати цю інформацію у 

системі підтримки прийняття управлінських рішень нафтогазовидобувного 

підприємства. 
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Abstract. An information model for determining the frequency of measuring flow 

rate oil wells, which, unlike existing ones, takes into account the dynamics of the 

process, thus improving the accuracy and reliability of accounting the amount of oil 

and use this information in the system of decision making support oil and gas 

company. 
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Постановка проблеми. Економічні чинники функціонування 

нафтогазовидобувних підприємств залежать у першу чергу від продуктивності 



кожної свердловини, які, навіть, на одному родовищі мають різну 

продуктивність. Розрізняють індивідуальні і групові схеми збору і транспорту 

нафти і попутного газу. В схемах індивідуального збору нафти кожна 

свердловина має свій комплекс обладнання для сепарації і мірник, звідки об 

сепарована нафта самопливом або за допомогою насоса надходить у 

промислові резервуарні парки. 

Проте, частіше застосовують схеми групового збору нафти і газу типу 

«Супутник». Основне призначення групових замірних установок – автоматичне 

вимірювання дебіту свердловин по рідині, нафті і газу згідно заданої програми. 

Свердловини підключаються для заміру дебіту за чергою. При кожному циклі 

вимірювань фіксується маса відповідної порції рідини і час заповнення мірної 

ємності. За цими даними визначають дебіт свердловини по рідині та по чистій 

нафті шляхом порівняння ваги рідини у мірній ємності з вагою чистої води у 

цьому об’ємі. Для цього проводяться відповідні розрахунки. 

Певний час вимірювання дебіту кожної свердловини встановлюється у 

блоці програми на 3, 6, 12 або 24 години. Дебіт свердловини фіксується на двох 

лічильниках дебіту рідини і дебіту чистої нафти. Для контролю подачі рідини із 

свердловини через кожні дві години надходять імпульси на блок управління. 

Якщо впродовж двох годин не буде зроблено жодного вимірювання мірної 

ємкості, то свердловина автоматично знімається з заміру, вмикається на замір 

наступна чергова свердловина і видається аварійний сигнал «подача відсутня». 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми забезпечення 

надійного обліку видобувної нафти на нафтогазовидобувних  підприємствах 

знаходяться у центрі уваги відомих вчених. Зокрема, ці проблеми 

розглядаються такими зарубіжними авторами як Т.М.Алієв, Н.Т.Атагусейнов, 

В.Р.Костанян [1], А.Х.Мірзаджанзаде, В.І.Гусєв, М.М.Максімов, Б.Басовіч [2] 

та ін.  

Досліджувана проблематика знайшла своє відображення у працях таких 

вітчизняних учених як Ю.Д.Кочмар, В.М.Світлицький, Б.Б.Синюк, 

Р.С.Яремійчук [3], Я.С.Витвицький [4], В.М.Юрчишин [5] та ін. Проте, 



залишаються малодослідженими проблеми розвитку інформаційного 

моделювання нафтогазових об’єктів для задач економіки, організації та 

управління нафтогазовидовними підприємствами, особливо з урахуванням 

сучасних економіко-екологічних та соціально-політичних умов. 

Удосконалення інформаційних моделей для визначення періодичності 

вимірювань дебіту нафтовидобувних свердловин на родовищах України є 

актуальною науково-прикладною задачею у зв’язку з необхідністю розробки 

науково-методологічних основ підтримки прийняття раціональних рішень при 

управлінні життєвим циклом нафтового родовища, складність яких полягає в 

інформаційній невизначеності при описі слабо структурованих нафтових 

об’єктів [1]. 

Тому метою даної роботи є розробка інформаційної моделі для визначення 

періодичності вимірювань продуктивності нафтовидобувних свердловин з 

урахуванням динамічних властивостей процесу. 

Основні результати дослідження. Враховуючи ймовірнісний характер 

роботи нафтовидобувної свердловини у часі, для створення інформаційної 

моделі вимірювання її дебіту необхідно знати динамічні характеристики 

свердловин, аби визначити необхідні тривалість і  періодичність вимірювань.  

Відзначимо, що зміна дебіту рідини Qр у часі є випадковою функцією, що 

обумовлена нерівномірною подачею рідини зі свердловини. Для того, щоб  

корегувати режим роботи такої свердловини на основі результатів 

безпосереднього вимірювання дебіту по рідині, необхідно забезпечити високу 

точність вимірювання. Інформація про дебіт декількох нафтовидобувних 

свердловин дає змогу обрати оптимальний режим їх роботи. Чим більший обсяг 

вимірювальної інформації, тим легше провести цей вибір, але вимога 

збільшення обсягу інформації щодо  відбору нафти з пласта вступає у 

суперечність з вимогою до її вірогідності. Очевидно, найбільш вірогідну 

інформацію дало б вимірювання дебіту протягом однієї доби. Проте при 

груповому зборі нафти і газу, коли до кожної автоматизованої групової 

вимірювальної установки приєднано від 10 до 24 свердловин і дебіт 



вимірюється циклічно за командою програмного пристрою блоку автоматики, 

вдається отримати інформацію щодо дебіту кожної свердловини за двома 

вимірюваннями на місяць, чого явно недостатньо [6, с. 145]. 

Однак задовільні дані щодо середньодобового дебіту свердловин можуть 

дати і короткочасні вимірювання. Наші спостереження [6, с.144-146], а також 

дослідження інших авторів показали, що коливання дебіту свердловини 

протягом доби доходять до 20% і більше, а характер подачі на гирлі свердловин 

і на груповій установці різний у часі, але у загальному випадку є пульсуючим. 

Аналіз промислових даних показав, що час відсутності подачі у точці 

вимірювання, тобто період накопичення для пульсуючих свердловин, сягає 

приблизно 20 хвилин, а для малодебітних свердловин може зростати до 

декількох годин.  

Для свердловин з великим періодом пульсації тривалість вимірювань 

повинна бути більша. При цьому чим більший період накопичення рідини, тим 

довшим повинен бути процес вимірювання. Дослідження [7] динамічних 

характеристик свердловин з різними способами експлуатації і дебітами від   

13,6 м3/добу до 381 м3/добу дали змогу визначити тривалість короткочасного 

вимірювання, за якого похибка вимірювання не перевищує 2,5%, і побудувати 

узагальнений графік залежності часу вимірювання Тв від дебіту  свердловини 

Qр (рис. 1) [6, с. 146]. 

 
Рис. 1 – Графік залежності періодичності вимірювaння Тв від дебіту 

свердловини Qp   



Для апроксимації функції Тв=f(Qp) скористаємося методом комп’ютерного 

моделювання і програмним пакетом Curve Expert 1.3. Похибка апроксимації 

оцінюється стандартною абсолютною середньоквадратичною похибкою S, 

щільність зв’язку оцінюється коефіцієнтом кореляції r. Для порівняння обрано 

сім моделей. Результати аналізу математичних моделей залежності 

періодичності вимірювань від дебіту свердловин на основі критеріїв S і r за 

допомогою програмного продукту Curve Expert 1.3 наведено у табл. 1, при 

цьому позначення Тв замінено на y, а Qp – на х. 

Таблиця 1  

Результати апроксимації залежності періодичності вимірювання від дебіту 

свердловини математичними моделями  

Тип моделі Рівняння Коефіцієнт
и моделей 

Показники 
точності 

апроксимації S , r  
1. Hoerl Model x cy ab x=  15,34

0,975
0, 295

a
b
c

=

=

=

 

0,783S =  
0,9954r =  

2. Exponential 
Fit 

bxy ae=  31,386
0,018

a
b −

=
=  

1,106S =  
0,9905r =  

3. Modified 
Power 

xy ab=  
31, 386

0, 982

a
b
=
=

 
1,106S =  
0,9905r =  

4. Geometric 
Fit 

bxaxy =  27,603
0,004

a
b
=

= −
 

0,864S =  
0,9942r =  

5. Harris 
Model )(

1
cbxa

y
+

=  
2

4

3,356 10
1,364 10
1,491

a
b
c

−

−

= ⋅

= ⋅
=

 

1,599S =  
0,981r =  

6. Weibull 
Model 

dcxbeay −−=  22,55
23,85
528,93

1,618

a
b
c
d

=
=
=
= −

 

1,088S =  
0,9915r =  

7. MMF Model 
d

d

xb
cxaby

+
+

=  
0,725

0,00016
24,51

2,165

a
b
c
d

= −
=
=
= −

 

0,8867S =  
9943.0=r  

 



Аналіз результатів, наведених у табл. 1 засвідчив, що для опису залежності 

Тв=f(Qp) найбільше придатна математична модель типу Hoerl Model (рис. 2), для 

якої стандартна абсолютна похибка S=0,783 і коефіцієнт     кореляції r = 0,9954. 

Усі інші моделі також можуть бути використані тому, що мають абсолютні 

похибки S ϵ (0,88÷1,5), а коефіцієнти кореляції r ϵ (0,98÷0,99). 

 
Рис. 2 – Вікно програмного середовища Curve Expert 1.3 для математичної 

моделі Hoerl Model  

Отже, для практичного використання ми рекомендуємо модель, для якої 

функціональна залежність періодичності вимірювань  від дебіту свердловини 

має такий вигляд 
x cy ab x= ,   або  

0,29515, 34 0, 975xy x⋅=   .                    (1) 

Модель (1) справедлива для будь-якого способу видобування нафти і може 

бути використана як інформаційна для системи підтримки прийняття рішень. 

Враховуючи те, що на початку вимірювання у вимірювальній установці 

відбувається перехідний процес, пов’язаний зі встановленням динамічного 

рівня рідини  у вимірному газосепараторі, що відповідає дебіту свердловини, 

сумарна тривалість вимірювання Т дорівнює сумі 

 кв ТТТ += ,                                                      (2) 

де Тв – час вимірювання, визначений за графіком Тв=f(Qp) або моделлю (1); 

    Тк – час корегування на перехідний процес. 



Використовуючи  програмне середовище Curve Expert 1.3, для залежності  

Тк= f(Qp) аналогічно було отримано рівняння                                   

            к

1,2762,48
91,098 81,185

QpТ e
−−

−= ⋅ ,                                  (3) 

коефіцієнт кореляції якого дорівнює r = 0,9962, а S = 1,234. 

На рис. 3 наведено результати апроксимації часу корегування на 

перехідний процес за рівнянням (3). 

 
Рис. 3 –  Вікна програмного середовища Curve Expert 1.3 для математичної 

моделі Weіbull Model Тк = f(Qp)  

 

Тоді для визначення періодичності вимірювань дебіту нафтовидобувних 

свердловин  можна запропонувати таку інформаційну модель [6, с.152]: 
1,27

0,295 62,48
.15,34 0,975 81,185 91,098pQ Qp

p eТ Q
−−

⋅ +−= ⋅                 (4) 

У результаті маємо удосконалену математичну модель, яка пов’язує 

періодичність вимірювань з дебітом свердловини та адекватно описує зв’язок 

між періодом вимірювань і дебітом свердловини, що дає змогу використати її у 

системі on-line-моніторингу. Оскільки певний час Т вимірювання дебіту кожної 

нафтовидобувної свердловини встановлюється у програмному блоці 

вимірювальної установки на  3, 6, 12 або 24 години,то  для мало дебітних 

свердловин найбільш раціональним часом є 24 години [6, с. 154]. 

Висновок 

Удосконалено інформаційну модель для визначення періодичності 

вимірювань дебіту нафтовидобувних свердловин, яка, на відміну від існуючих, 



враховує динаміку процесу, що дозволяє підвищити точність і вірогідність 

обліку обсягу видобутої нафти та використати цю інформацію у системі 

підтримки прийняття управлінських рішень нафтогазовидобувного 

підприємства. 
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