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І. Постановка проблеми. Впровадження 
результатів НДДКР традиційно вважається за-
вершальною стадією інноваційного процесу. 
Методологічні розходження в оцінці рівня, кі-
лькості та обсягів впровадження, методах оцін-
ки ефективності та стимулювання якості, тер-
мінів та об’ємів впровадження породжені від-
сутністю розуміння важливості розробки дано-
го розділу самими виконавцями НДДКР.  

У відповідності до державної концепції ін-
новаційного розвитку України особливої актуа-
льності набуває забезпечення інноваційного 
розвитку вітчизняних підприємств, зокрема на-
фтогазової галузі, та вдосконалення організа-
ційно-економічного механізму впровадження 
інновацій.  

 
ІІ. Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. На даний момент під час розробки нових 
протизношувальних домішок до бурових роз-
чинів: 

1. Розроблено методику для визначення 
протизношувальних властивостей бурових роз-
чинів, що включає випробовування з моделю-
ванням роботи [1]:  

– опори шарошкового долота (чотирикуль-
ковий прилад тертя); 

– тертя елементів бурильних труб з обсад-
ними трубами (машина тертя СМЦ-2 за схемою 
„диск-колодка”); 

– тертя бурильних труб зі стінкою сверд-
ловини (прилад тертя ПТ-2 за схемою „сталь-
ний диск по фільтраційній кірці”);  

– поршневої групи бурового насоса (про-
мислові випробування). 

2. На основі кількісної характеристики ад-
сорбції розрахунковим шляхом встановлено 
можливість застосування як протизношуваль-
ної домішки до глинистих бурових розчинів 
колоїдного графіту [2]. В результаті його засто-
сування інтенсивність зношування елементів 
опори долота знижено на 25,3%, їх контактна 
витривалість зросла на 29,2%, індекс задиру 
зріс з 13,2 Н до 23,6 Н, момент тертя бурильної 
колони з обсадною зменшився на 16%, зменши-
лась небезпека прихоплювання колони на 47%, 
довговічність елементів циліндро-поршневої 
групи збільшилась на 21% (при порівнянні з 
базовою мастильною домішкою). 

 
 

ЕКОНОМIКА ТА ОРГАНIЗАЦIЯ 
ВИРОБНИЦТВА 

 
 
 
УДК [001.895:658]:621(477.8)+(622.24.05+622.244.442):620.169.1 

ІННОВАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
РОЗРОБЛЕНИХ ПРОТИЗНОШУВАЛЬНИХ ДОМІШОК  

ДО БУРОВИХ РОЗЧИНІВ РІЗНИХ ТИПІВ 

О.В.Овецька,  С.О.Овецький 

ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, тел. (0342) 506613 
e-mail:  p u b l i @ n u n g . e d u . u a  

Розроблена методика впровадження попередньо розроблених протизношувальних домішок до бурових 
розчинів у виробництво. Проведені дослідження дозволили не тільки запроектувати заходи щодо запрова-
дження даної інновації, а і створити адекватну модель розрахунку економічної ефективності розроблених 
протизношувальних домішок до бурових розчинів. 

 
Разработана методика внедрения предварительно разработанных противоизносных добавок к буро-

вым растворам. Проведенные исследования позволили не только спроэктировать мероприятия по внедре-
нию данной инновации, но и создать адекватную модель расчета экономической эффективности разрабо-
танных противоизносных добавок к буровым растворам. 

 
The method of introduction of the preliminary developed antiwear additions is developed to drilling fluids. The 

conducted researches were allowed by not only projected measures on introduction of this innovation, but also to 
create the adequate model of calculation of economic efficiency of the developed antiwear additions to drilling 
fluids. 
 



Економіка та організація виробництва 
 

 127 ISSN 1993—9965.  Науковий вісник ІФНТУНГ.  2009.  № 1(19) 
 

3. На основі кількісної і швидкісної харак-
теристик адсорбції нами розроблено нову про-
тизношувальну домішку – модифікований ан-
тифрикційний графіт [3] до обважнених буро-
вих розчинів, яка під час випробовувань знижує 
інтенсивність зношування елементів опори до-
лота всередньому на 53%, їх контактна витри-
валість зросла на 23,5%, індекс задиру зріс з  
8,3 Н до 19,7 Н,  момент тертя бурильної коло-
ни з обсадною знизився на 20%, зменшилась 
небезпека прихоплювання колони на 66%, дов-
говічність елементів циліндро-поршневої групи 
збільшилась на 15% (порівняно з базовою мас-
тильною домішкою). 

4. Вперше висунуто гіпотезу про можли-
вість часткового розкриття глобул зшитого по-
ліакриламіду у середовищі мінералізованого 
бурового розчину і експериментально обгрун-
товано можливість використання цієї властиво-
сті для підвищення протизношувальної здатно-
сті бурового розчину [4]. При цьому знижуєть-
ся інтенсивність зношування елементів опори 
долота в середньому на 60%, їх контактна ви-
тривалість зросла на 31,6%, індекс задиру зріс з 
12,3 Н до 36,1 Н, момент тертя бурильної коло-
ни з обсадною колоною впав на 30%, зменши-
лась небезпека прихоплювання колони на 92%, 
довговічність елементів циліндро-поршневої 
групи збільшилась на 23% (порівняно з базо-
вою мастильною домішкою). 

5. Доведено необхідність і можливість за-
стосування суміші натрієвих мил як протизно-
шувальних домішок до бурових розчинів на 
нафтовій основі [5], в результаті випробову-
вання яких  знижується інтенсивність зношу-
вання елементів опори долота в середньому на 
86%, їх контактна витривалість зросла на 
21,6%, індекс задиру зріс з 38,1 Н до 61,6 Н, 
момент тертя бурильної колони з обсадною ко-
лоною впав на 28%, зменшилась небезпека 
прихоплювання на 89% (порівняно з базовою 
мастильною домішкою). 

6. Наведені положення підтверджені мік-
роструктурними дослідженнями і спектральним 
аналізом в інфрачервоному діапазоні адсорбо-
ваних на поверхнях тертя плівок бурових роз-
чинів [6], який засвідчив збільшення кількості 
адсорбованих молекул і сили адсорбції у разі 
застосування колоїдного графіту відповідно на 
46% і 85% (порівняно з сріблястим графітом), 
модифікованого антифрикційного графіту – 
10,6% і 47% (порівняно з колоїдним графітом), 
зшитого поліакриламіду – 26,3% і 11% (порів-
няно зі звичайним поліакриламідом), суміші 
натрієвих мил – 48,8% і 33,3% (порівняно з до-
мішкою СМАД-1) у відповідних видах бурових 
розчинів [7]. 

 
ІІІ. Виділення невирішених частин зага-

льної проблеми. Під час проектування органі-
заційно-економічного механізму впровадження 
інноваційний процесів необхідним, на нашу 
думку, є врахування комплексного характеру 
пропонованої інновації, яку можна ідентифіку-
вати:  

– за широтою впливу та масштабністю як 
галузеву;  

– за ступенем радикальності як покращую-
чу, про що свідчить наявність патентів на вина-
ходи;  

– за глибиною внесених змін як інновації 
четвертого-п’ятого порядку (якісна зміна, що 
виходить за рамки простих адаптивних змін);  

– за причиною виникнення як стратегічну; 
– за предметом і сферою прикладання як 

продуктову (нові продукти) та ринкову (нові 
ринки реалізації і застосування відомих проду-
ктів);  

– за характером задоволення потреб як орі-
єнтовану на існуючі потреби;  

– за роллю в процесі виробництва як допов-
нюючу до продуктової;  

– за масштабами розповсюдження як інно-
вації, які в майбутньому можуть бути застосо-
вані у різних галузях;  

– за спрямованістю впливу на процес ви-
робництва як заміщаючу. 

Типізація інновацій за розглянутими вище 
ознаками дасть змогу здійснити відбір типу ін-
новаційної стратегії, конструювати економічні 
механізми і організаційні форми управління в 
залежності від типу інновацій; визначити по-
ложення, форму реалізації і просування на рин-
ку. 

Оскільки дана інновація має стратегічний 
характер (а не реактивний-адаптивний), впро-
вадження її має випереджуючий характер з ме-
тою одержання конкурентних переваг підпри-
ємства в перспективі, стабілізації економічного 
розвитку бурових підприємств та зміцнення 
конкурентної позиції на внутрішньому ринку. 
Аналізуючи роботу управлінь бурових робіт 
Західного регіону України, необхідно зробити 
SWOT-аналіз (табл. 1), за допомогою якого 
можна виділити їх сильні та слабкі сторони, 
загрози та можливості, і, як підсумок, оцінити 
перспективність впровадження розроблених 
типів протизношувальних домішок. 

Як свідчить SWOT-аналіз, найпотужнішим 
є ситуаційне поле “Слабкі сторони підприємст-
ва”, що вказує на необхідність введення страте-
гічних інновацій. Серед основних причин, які 
суттєво знижують загальний потенціал бурових 
підприємств, як видно з табл. 1, слід виділити 
значну кількість аварій та високий фізичний 
знос обладнання, що вимагає свідомого форму-
вання інноваційної стратегії та вибору напрям-
ків інноваційної діяльності, зокрема впрова-
дження нових ефективних протизношувальних 
домішок. Сприятливим для цього видається 
наявність у першому квадранті SWOT-аналізу 
домінант 2–4, що свідчить про інноваційну 
спрямованість бурових підприємств. Несприят-
ливими для впровадження є домінанти 4 і 8 
другого квадранту, що буде вимагати  специфі-
чних методів просування представлених розро-
бок. Йдеться про складності застосування інно-
ваційної стратегії, яка базується на постійному 
оновленні техніки та технології з метою досяг-
нення стратегічних переваг даної компанії. 
Проте для великих компаній, які працюють в 
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базових галузях народного господарства і звик-
ли до традиційних технологій, інноваційні змі-
ни пов’язані з низкою проблем, зокрема фінан-
сового, організаційного та психологічного ха-
рактеру. Звідси, передумовами успішного 
впровадження протизношувальних домішок до 
бурових розчинів, як і будь-яких інновацій, 
перш за все, слід вважати необхідність сучас-
них маркетингових досліджень для визначення 
початкових можливостей забезпечення якомога 
ширшого розповсюдження в Україні одержаних 
домішок для досягнення високої ефективності 
підприємств та галузі загалом. 

 
IV. Постановка завдання. У ієрархії цілей 

підприємства інноваційний маркетинг включає 
в себе не тільки стратегічну, а і тактичну скла-
дову. Тактичний маркетинг, який стосується в 
даному випадку підприємств-виробників про-
тизношувальних домішок, являє собою опис 
принципів діяльності інноваційного підприємс-
тва і включає в себе товарну політику (перша 
частина цієї складової нами вже зроблена), ці-
нову політику, збутову політику. Позиціону-
вання розробок вже проведене – їх споживача-
ми є відділи та управління бурових робіт, хоча 
слід підкреслити підвищену платоспромож-
ність східноукраїнських частин останніх. Ціно-

ва еластичність попиту обмежується витратами 
даних підприємств на традиційні домішки, хоча 
і не виключає деякого збільшення цієї межі при 
прогнозованому збільшенні доходів бурових 
організацій. “Зондаж ринку”, проведений у фо-
рмі промислових випробовувань, показав вели-
кий потенційний попит на дані продукти (за 
відгуками керівників відділів та інших експер-
тів), а також знижену платоспроможність буро-
вих підприємств заходу України. 

Реклама нових продуктів виконувалась у 
формі патентування розробок, що є достатнім 
для вузькогалузевого попиту. Для наукоємних 
продуктів з обмеженою кількістю споживачів 
(вузький сегмент ринку), яким потрібні специ-
фічні компоненти для буріння свердловин ха-
рактерним є збут безпосередньо споживачам за 
прямими договорами. Крім цього, підприємст-
вам необхідно передбачити максимально мож-
ливу номенклатуру видів розрахунків: передо-
плата, оплата за фактом, і особливо оплата на 
виплату з введенням системи “сконто”. Для за-
безпечення міцної частки ринку інноваційну 
монополію рекомендується зберігати реєстра-
цією і активним захистом патентового пакету, а 
ціноутворення розробляти за  “парасольковою” 
схемою. 

 

Таблиця 1 – SWOT-аналіз бурових підприємств Західного регіону України 

В 
Н 
У 
Т 
Р 
І 

Ш 
Н 
І 
 

Ф 
А 
К 
Т 
О 
Р 
И 

1. Підприємства мають великий досвід роботи в 
бурінні пошуково-розвідувальних та експлуата-
ційних свердловин. 
2. Підприємства володіють великою кількістю 
ліцензій, патентів з проведення робіт. 
3. Розроблена значна кількість ноу-хау. 
4. Статутами підприємств передбачено прове-
дення різноманітних робіт. 
5. Наявність висококваліфікованого виробничо-
промислового персоналу 
6. Досвід роботи у проведенні бурових робіт 
вахтовим методом. 
7. Швидка окупність свердловин, що спору-
джуються на Сході України. 

1. Виробничі потужності підприємств не 
використовуються у повному обсязі. 
2. Обладнання та інструмент фізично та 
морально застаріли. 
3. Більша частина бурових робіт ведеться 
на сході України, що збільшує їх вартість. 
4. Незадовільне матеріально-технічне по-
стачання. 
5. Значна кількість аварій. 
6. Значна нестача фінансових коштів. 
7. Значний термін окупності свердловин 
заходу України. 
8. Бюрократична організаційна структура. 

 МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 
З 
О 
В 
Н 
І 

Ш 
Н 
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Ф 
А 
К 
Т 
О 
Р 
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1. Виробничі потужності дають змогу виконува-
ти значні обсяги буріння. 
2. Збільшення світових цін на нафту і газ зму-
сить державу збільшити фінансування вітчизня-
них робіт. 
3. Існує можливість співробітництва з інозем-
ними компаніями (російськими, туркменськи-
ми). 
4. Економічне зростання дасть змогу збільшити 
бюджетне фінансування пошуково-розвідуваль-
ного буріння. 
5. На Україні є ще великі поклади нафти, які 
знаходяться на значній глибині. 

1. Співробітництво з іноземними фірмами 
стримується нестабільністю українського 
законодавства. 
2. Постійне скорочення обсягів викону-
ваних робіт може призвести до ліквідації 
підприємств. 
3. Постійне скорочення персоналу може 
залишити підприємство без кваліфікова-
них кадрів. 
4. Висока імовірність забруднення навко-
лишнього середовища, призводить до збі-
льшення собівартості бурових робіт. 
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V. Основний матеріал дослідження. Ви-
користовувана до цього часу методика визна-
чення економічної ефективності протизношу-
вальних домішок до бурових розчинів не вра-
ховує того, що даний вид домішок володіє вла-
стивостями, які не тільки сприяють підвищенню 
довговічності доліт, бурильних труб та швид-
козношувальних деталей бурового насоса, а й 
сприяють зменшенню часу буріння, в тому  
числі за рахунок зменшення кількості спуско-
підіймальних операцій, зменшують імовірність 
прихоплення інструменту. Для спрощення під-
рахунку зниження собівартості зведемо переваги 
та недоліки розроблених домішок у таблицю 2. 

Економічний ефект від впровадження да-
ної інновації можна розраховувати у вигляді 
зниження собівартості ( tДР ) проведення робіт: 

  ttt ДHQ-CCДРt  0  ,               (1) 
де: 0С  – собівартість 1 м проходки із застосу-
ванням існуючих протизношувальних домішок, 
грн.; 

tC – собівартість 1 м проходки із застосу-
ванням розроблених протизношувальних домі-
шок, грн.; 

tQ  – річний об’єм проходки, м; 
tДЗ – зміна податків, грн. 

Оскільки в даному випадку всі інші скла-
дові собівартості залишаються незмінними, ви-
значимо зміну собівартості так: 

 ,00
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tдом.tдом.ддом.дом.д

ббулп

ркрктдt

ЦVЦV

ДtСЦДР
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(2) 

де: ДД  – зміна необхідної кількості доліт на 1 
м проходки, шт.;  

дЦ – ціна одного долота, грн; 
ДФ – зміна кількості труб на 1 м проход-

ки, шт.; 
тЦ – ціна однієї труби, грн; 
ркД  – зміна кількості ремкомплектів 

швидкозношувальних деталей бурового насоса 
на 1 м проходки, шт.; 

ркЦ  – ціна одного ремкомплекту швидко-
зношувальних деталей бурового насоса, грн; 

ДР  – зміна імовірності прихоплень на 1 м 
проходки, шт.; 

лпЦ – середня ціна ліквідації одного при-
хоплення, грн; 

буС – собівартість однієї години експлуа-
тації бурової установки, грн; 

бДt – зміна витрат часу експлуатації буро-
вої установки на буріння одного метра проход-
ки з врахуванням можливого збільшення часу 
приготування бурового розчину, зменшення 
кількості спуско-піднімальних операцій, змен-
шення часу буріння 1 м проходки; 

0дом.дV , tдом.дV  – необхідна кількість до-
мішок на 1 м проходки, відповідно вихідної і 
розробленої, т; 

0дом.Ц , tдом.Ц  – ціна за 1 т домішки, від-
повідно вихідної і розробленої, грн. 

Підставивши (2) у (1) проведемо розрахунок 
по Прикарпатському ВБР (станом на 1.2005 р.), 
приймаючи, що буріння проводилося долотом 
215,9МЗ-ГАУ-R02М (ціна – 10100 грн.), до 
глибини 1500 м (імовірність прихоплення 
1/1500 з ціною ліквідації 25000 грн.), з застосу-
ванням бурильних труб 12712,7G (20%), 
1279,2Е (70%), 1279,2Л (10%) (середньо-
зважена ціна – 648,05 грн.); обсадних труб 
3249,5М (10%), 2458,9Т (40%), 16810,6Д 
(30%), 1468,5Е (20%); бурового насоса УНБ-
600 (ціна ремкомплекту – 12,10 грн.).  

У разі застосування глинистого розчину з 
колоїдним графітом (ціна 1263 грн./т) порівня-
но із застосуванням аналогічного розчину зі 
сріблястим графітом (ціна 1076 грн./т)  

грн7651747386
грн924511164126300023107600030
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101210564800201010008010
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У разі застосування обважненого розчину з 
модифікованим антифрикційним графітом (ціна 
1421 грн./т) порівняно із застосуванням анало-
гічного розчину зі сріблястим графітом (ціна  
1076 грн./т)  

Таблиця 2 – Чинники, які впливають на зміну собівартості буріння 

Недоліки Переваги 
1. Збільшення ціни 1 т 
домішки порівняно із 
застосовуваними рані-
ше 
2*. Збільшення часу 
приготування розчину  

1. Зменшення необхідної кількості протизношувальних домішок 
2. Зменшення часу буріння одного метра  
3. Збільшення стійкості долота 
4. Збільшення ресурсу роботи швидкозношуваних деталей бурового 
насоса 
5. Збільшення ресурсу бурильних труб 
6. Зменшення імовірності прихоплювання колони 
7**. Зменшення кількості спуско-піднімальних операцій 

 
Примітки: 
* Тільки у разі використання домішки “Полікар”. 
**Може бути враховано в п. 2. 
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У разі застосування мінералізованого роз-
чину з домішкою “Полікар” (ціна 2342 грн./т)  
порівняно із застосуванням аналогічного роз-
чину зі сріблястим графітом (ціна 1076 грн./т) 
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У разі застосування розчину на нафтовій 
основі з натрієвими милами (ціна 273,68 грн./т)  
порівняно із застосуванням аналогічного роз-
чину з сульфонолом (ціна 1678,5 грн./т) 
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VІ. Висновки. Проведені теоретичні до-

слідження дали змогу і довели високу ефектив-
ність попередньо розроблених мастильних і 
протизношувальних домішок до бурових роз-
чинів. Подальших досліджень потребує розчин 
на нафтовій основі, який на даний час застосо-
вується в Україні рідко.  

Отримана модель розрахунку економічно-
го ефекту може бути використана для розраху-
нку ефективності інших мастильних домішок 
до бурових розчинів.  
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