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Інколи у фахівців, які розробля-
ють нормативні документи, виника-

ють певні сумніви щодо правомірності 

вживання терміна агент стосовно тих 

чи інших матеріалів, застосовуваних 

у нафтогазовій виробничій сфері. 

Спробуємо проаналізувати це питан

ня і відповісти на нього. 

Слово агент ! походить від латинсь

кого agens (agentis) - дійовий або діє

вий2, тобто здатний активно діяти або 

впливати на що-небудь. У фаховій мові 

це слово набуло два основні значення 

[1, с . 9; 2, с. 18; З, с. 10] : 
1. Пр~,дставник, довірена особа , що 

виконує різні доручення, завдання. 

2. Причина, що викликає ті або 
інші явища в природі, в організмі 

людини тощо; чинник. 11 Речовина 

або суміш речовин, що їх уводять 

у систему, і які викликають у ній пев 

ні процеси . 

Перше значення широко вико 

ристовують у суспільних науках: юрис

пруденції, економіці , політології тощо . 

Усім добре відомі такі термінологіч 

ні словосполуки, як біржовий агент , 

агент із нерухомості (якого зазвичай 

стисло називають ріелтер), морський 

агент, рекламний агент , секретний 

агент, фрахтовий агент тощо . Від 

І Ми дотримуємося канонічного написання цього слова 

Про визначення поняття «агент» . . ... 
у науково-технІЧНІИ, зокрема 

нафтогазовій, термінології 

та правильне вживання деяких 

фізико-хімічних термінів 

терміна агент у цьому значенні природно утворилися похідні: агенція (агентс

твоЗ) - організація, що виконує певні доручення інших осіб; агентура (від нім . 

Agentur) - мережа агентів, організована для збирання секретних відомостей і 

проведення підривної роботи; агентувати - обслуговувати морські судна в тор

гових портах; агентська угода, агентська винагорода тощо. У цьому значенні 

агент- це особа, переважно фізична (тобто людина) або іноді юридична (тобто 

організація). 

У науково-технічній, зокрема нафтогазовій термінології, термін агент 

уживають в іншому значенні4: «Діюча причина, чинник, фактор, тіло, ре

човина, що викликає те або інше явище, виконує певну роботу, напр . : анти

пінний агент, витіснювальний агент, тампонувальний агент, пінотвірний 

агент, розклинювальний агент, робочий агент » [5, с. 14]. 
Окрім того, у цьому самому словнику [5] подано терміни-словосполуки, 

до складу яких уходить слово агент: 

Український термін Тлумачення 

витіснювальний агент; Контурна, підошовна вода або 

рос. вьпесняющий агент; запомповуваний у пласт постійно 

англ. displacement agent; чи у вигляді облямівки агент, що 

фр. agent de deplacement; контактує безпосередньо з нафтою 

нім . Verdrangungsmedium, Flutmedium; Triebmedium і витісняє іїдо видобувних свердловин 

змочувальний агент; Речовина або сполука, яка в разі 

рос. смачивающий агент; додавання до рідини збільшує 

англ. wetting agent; проникнення ії в породу 

фр. agent m d'humectage; 
нім . Olnetzm ittel 
агент-наповнювач; Додаток до бурових розчинів для 
рос. агент-наполнитель; відновлення циркуляцІї внаслідок 

англ. sealing agent; зменшення проникання і:Х у пласт 

фр. agent de remplissage; 
нім. Fullstoff, Fu llmaterial 
флокулювальний агент; Речовина, що забезпечує загущення 

рос. флокулирующий агент; бурового розчину 

англ. flocculating agent; 
фр. agent de floculation; 
нім . Flocker, Flockungsmittel, Flockulant 

через л ітеру r [4, с. 24 ], а не черезr. У гірничому енциклопедичному словнику [ 6, т. 2, с. 342] зафіксовано термін робо-
2 Раніше в цьому значенні вживали дієприкметник 
ціючий. Але характерними рисами сучасної української ЧИЙ агент і надано таке тлумачення поняття, означуваного цим терміном: 
мови є, по - nерше, майже повна в ідсутн ість конструкцій 

із активними д і єприкметниками недаконаного виду на 

-учий ( -ючий), -ачий ( -ячий) , а , по-друге, позначання 

сталих властивостей прикметниками, 

а не д і єnрикметниками . 

3 Із двох синонімів агентство та агенція перевагу 

треба надавати цругаму (агенція), оскільки перше 

слово агентство не в ідпов ідає закону милозвучності 

української мови, яка уникає збігу приrолосних. 

4 Тут і цал і за текстом (зокрема й у таблицях) курсивом 
вид ілено цитати (зі збереженням стил істики та 

термінології першоджерел). 
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Український термін 

робочий агент; 

рос. рабочий агент; 

англ . working fluid, working substance; 
нім . Arbeitsmedium, Arbeitsmittel, Einpressmedium, 
Hilfsmedium, Hilfsgas 

Тлумачення 

При нафтовидобутку- агент, який 

закачують у пласт (вода, повітря, газ 

і ін.) і який переміщує облямівку іншого 

витісняючого агента (пари, розчинника, 

води з хімічними добавками тощо). 

Робочий агент одночасно виконує 

витіснювальні та проштовхувальні 

функції 
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У науково-технічних текстах часто вживають термін холодоагент, яким 

позначають «теплообмінну рідину у холодильних установках, яка спричиняє 

охолодження» [1, с. 1569] або за визначенням [7, с. 480] (рос . ) «рабо чее веще

ство холодильной машиньt, которое при кипении или в процессе расширения 

отнимает теплоту от охлаждаемого об-ьекта и посл е сжатия передает ее 

охлаждающей среде (например, воде, воздуху и т . п.) ». 

Як видно з вищенаведених прикладів, похідні від терміна агент здебіль

шого утворюють за допомогою прикметників, що уточнюють їхню призна

ченість, тобто конкретизують вид процесу, для протікання якого їх уводять 

у систему. Виходячи з цього, «Будь-яке плинне середовище поліфункційної 

технологічної призначеності, яке циркулює в свердловині під час буріння» 

[8, с. 55, рис. 1] цілком слушно позначити терміном буровий агент . 

Результати опрацювання й аналізу нормативних документів нафтога

зового комплексу свідчать про те, що в них наявна достатня кількість різ

номанітних термінів-словосполук, до складу яких уходить слово агент . На

приклад: 

Нормативний документ Приклад 

По3нака На3ва 

НПАОП 11.1-1.20-03 Правила безпеки 7.8. 1. Нагнітальні свердловини, через які 

(ДНАОП 1.1.21-1.20-03) у нафтогазовидобувні й в продуктивні пласти за качуються робочі агенти 

промисловості України (вода, газ, повітря, пара, розчини поверхнево-

активних речовин, кислоти та інші реагенти) 

з метою підтримання пластового тиску ... 
7.8.3. Гирлова арматура повинна бути 
обладнана зворотним клапаном для 

запобігання перетіканню закачуваних агентів 

із свердловини ... 
7.1 3.79. Для ліквідації гідратів можуть 
використовуватись наступні методи ... 
в) подача гарячого агента безпосередньо 

в гідратну пробку ... 

СОУ Інструкція 4.4. В усіх випадках густина опресовувального 

11.2-00135390-008:2005 з опресовування агента (рідини, газу), яким опресовують 

обсадн их колон колону ... 
5.2 .18. Опресовування приустєвоїчастини 
колони повітрям (інертним газом) проводиться 

компресором високого тиску шляхом 

нагнітання опресовувального агента 

в затрубний простір ... 

СОУ Облаштування устя 9.8. Величина тиску та тип робочого агента 

11 .1-00135390-004:2004 нафтових і газових евер- опресування обсодних колон, 

дпавин противикидним в тому числі секцій ... 

обладнанням. Типові схеми 

обв'язки устя, правила 

виконання робіт 

Потрібно чітко відрізняти агенти від реагентів -хімічних сполук та сумі

шей речовин, що є початковими компонентами хімічних реакцій та інших 

фізико-хімічних процесів [7, с. 362]. Агенти зазвичай не вступають у хімічні 
реакції і не є об'єктом обробляння [6, т. 2, с . 289] . 

Англійським відповідником терміна буровий агент є drill ing fluid . Слід 
зазначити, що в російській фаховій мові також є приклади вживання терміна 

буровай агент (рос.) як відповідника англ. drilling fl uid , а саме: 
а) у системі Webster-oпline (http: 11 www.websters-online-dictionary.com) 

відповідником англ. drilling agent, drilling fl uid подано рос. буровай аген т; 

б) у нафтовому словнику (Oil Dictionary- В- http :/ / www.hermestranslations. 
со . uk /glossaries / russian / rusoilb.htm) відповідником англ. completion drilling 
fluid подано рос . буровай агент для вскрЬІтия пласта или для заканчива

ния скважин; 

в) у російській системі для перекладачів «Мультитран>> (http:/ /www. 
multitran.ru/) відповідником англ. clay-free completion drilling agent; clay-free 
completion drilling fluid подано рос. безглинистьt й буровай агент для вскрьt 

тия продуктивного пласта ; 
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г) російський термін буровай 

агент ужито у фахових текстах елек

тронної бібліотеки «Нефть- Газ >> 

( www.dobi.oglib.ru/bgl/7146/ 1.html) . 
Отже, запропонований у статті 

[8, с. 54-56] термін буровий агент 
не є чимось принципово новим 

для нафтогазової термінології. Цей 

термін відповідає вимогам систем

ності похідних понять і їхньої узго

дженості з родовим поняттям агент, 

а тому його доцільно використову

вати в сучасній українській нафтога

зовій термінології. 

Насамкінець хочемо ще раз при

вернути увагу читачів до необхідно

сті неухильно дотримуватися вимог 

ДСТУ 3966-2000 щодо чіткої систем
ності в термінології та однозначної 

відповідності терміна поняттю [9, п. 
Г.3]. 

Наприклад, якщо розчин - це го

могенна система, у якій молекули чи 

іони речовини рівномірно розподі

лені між молекулами розчинника 

[1 0, п. 1] , то не можна будь-яку ба
гатокомпонентну дисперсну систему 

називати розчином, бо дисперсна 

система - це гетерогенна система 

з двох чи більше термодинамічних 

фаз із сильно розвинутою поверхнею 

поділу між ними [11, с . 166-167] . 
Так само, терміни матеріал , ре

човина, проста речовина, (хімічна) 

сполука позначають поняття, що ма

ють характерні відмінності, на які 

потрібно зважати, уживаючи той чи 

інший термін у документації чи нау

ково-технічній праці. 

Найбільш узагальненим і з вище

зазначених понять є матеріал (рос. 

материал, англ. material). Згідно з [7, 
с. 249] це складні й прості речовини, 
їхні суміші, гетерогенні композиції 

природного та штучного походжен

ня, використовувані чи придатні 

для практичного використання. Таке 

визначення поняття збігається з пер

шим значенням , що має слово ма

теріали в сучасній українській мові 

[1, с. 651]. 
Термін речовина (рос . вещество, 

англ. substance) у хімічній терміно
логії чи термінології, що стосується 

хімічних технологій, застосовують 

до тих матеріалів, що мають чітко 

визначений сталий хімічний склад 
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властивосп, навіть якщо з причи

ни складності важко описати їхню 

хімічну будову [7, с. 71; 12, с . 8]. Тер
мін речовини є узагальнювальним 

(родовим) для позначання простих 

речовин і І чи складних речовин. 

Проста речовина (рос. простое 

вещество, англ. simple substance, 
element) - це тілесна форма існування 

хімічних елементів [7, с . 72]. Тобто про
сту речовину утворюють атоми одного 

й того самого елемента, і П не можна 

за допомогою звичайних хімічних ре

акцій розкласти ще на якісь складники 

[12, с. 8; 13, п. 2.4]. 
Складна речовина - це тілесна 

форма існування хімічних сполук 

[7, с. 72]. Залежно від контексту, 

коли йдеться про складні речовини , 

описувані точною хімічною форму

лою , як синонім терміна складна ре

човина можна застосовувати термін 

хімічна сполука або його скорочену 

назву - сполука . 

(Хімічна) сполука (рос. химичес

кое соединение, англ. compound) - це 

об'єкт, у якому атоми одного або різ

них елементів з'єднані між собою 

за допомогою певного типу ХІМІчного 

зв'язку [1, с. 1373; 7, с . 399], і утворе

ну структуру можна описати точною 

хімічною формулою [12, с. 8] . 
Виходячи з наведеного вище 

розмежування понять, цілком зро

зум іло, що будь-які промивальні й 

буферні рідини, тамповувальні ком

позиції, різні функційні домішки 

тощо загалом є матеріалами . Ос

кільки ці матеріали застосовують 

в технології споруджування сверд

ловин , то доцільно уточнити термін 

відповідним прикметником, який 

позначить цю призначеність. Тобто 

узагальнений термін, яким доцільно 

позначати такі матеріали, є терміно

логічна словосполука технологічні 

матеріали. 
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> паливно-заправні системи та комплекси(хіммотологічна 
надійність технологічних систем, сертифікація об'єктів 

нафтопродуктозабезпечення, сучасне обладнання 

та технології ПЗСК) ; 
> проблеми тертя та зношування в механізмах; 
> вплив властивостей паливно-мастильних матеріалів 

і технічних рідин на надійність, експлуатаційну технологічність 

та економічність техніки ; 

> екстехнології та ресурсозбереження. 

Заплановано пленарні, секційні, заочні та стендові доповіді. 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

Із питань щодо організації 

та проведення конференції звертатися в оргкомітет 

65 


	scan0001
	scan0002
	scan0003
	scan0004



