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Метою роботи є створення та впровадження комерційно вигідної потокової
технології буріння свердловин для комплексного освоєння газо-вугільних родовищ, що
дозволить збільшити повноту використання енергоресурсів завдяки додатковому
видобутку нетрадиційного газу, зменшити залежність національної економіки від
імпорту природного газу, підвищити безпечність та інтенсивність вуглевидобування,
зменшити викиди в атмосферу парникового газу метану
КОНЦЕПЦІЇ ПОТОЧНОГО ШВИДКІСНОГО БУРІННЯ ВИДОБУВНИХ СВЕРДЛОВИН

Створено нову теорію синтезу і
генезису природних
вуглеводнів у літосфері Землі,
що дозволило обґрунтувати і
вибрати оптимальні параметри
комплексного освоєння газовугільних родовищ за
допомогою потокових
технологій швидкісного буріння
свердловин
Принципова схема синтезу вуглеводнів і мінералів у
системі “літосфера–магма” в середовищі глибинного
високотемпературного флюїду

► На основі нової моделі вуглеводнегенезу в літосфері Землі доведено, що надра
планети є природним фізико-хімічним реактором процесів мінерало- та
вуглеводнегенезу, який фактично є невичерпним джерелом енергії

► Уперше для прискорення темпів буріння отримано
коректний розв’язок задачі стійкості багаторозмірної
колони, що враховує глибину свердловини,
зосереджені сили і моменти, розподілені по довжині
колони сили ваги, тертя труб о стінки свердловини,
рух промивальної рідини, обертальний та
поступальний рухи колони, втрати тиску по довжині
труб і на долоті. Одержані результати стали
теоретичною основою подальшого удосконалення
технології потокового швидкісного буріння
свердловин
► Уперше знайдено і детально проаналізовано
розв’язок задачі про динамічну стійкість обважненого
низу бурильної колони з урахуванням відносного і
переносного крутних моментів, втрат тиску на долоті
та інерційних складових від руху промивальної рідини
і обертання колони труб

Зона стійкості

Зони втрати динамічної стійкості
бурильної колони

► Суттєво вдосконалено підхід до компонування низу бурильної колони (далі
КНБК). Встановлено, що включення до складу КНБК віброзахисних пристроїв (ВЗП)
збільшує демпфування, призводить до виникнення динамічно активної ділянки, яка
дозволяє створити додаткове навантаження на долото та уникнути в процесі
експлуатації бурильного інструменту зон параметричного резонансу. Встановлено
раціональний діапазон для установки амортизаторів, що дозволило зменшити у 2,55 разів амплітуди коливань порівняно з жорсткими КНБК, підвищити у 1,5-1,8 разів
довговічність елементів бурильної колони, суттєво покращити техніко-економічні
показники відробки доліт і зменшити викривлення траєкторії свердловини
► Відкрито нову закономірність зміни
напруженого стану гірських порід, суть якої у
з’ясуванні ступеня впливу глибини
свердловини і густини бурового розчину на
зміну потенціальної енергії гірського масиву
(Наукове відкриття. Диплом №395 від
27.04.2010) Це сприяє підвищенню швидкості
буріння, збереженню системи тріщин і
відкритих пор, а отже й фільтрації метану.
Ризики аварій нейтралізуються високою
механічною швидкістю буріння та зниженням
рівня вібрацій за рахунок демпфування. За
умов підтримання швидкості 30-50 м/год
спуск обсадних колон і цементування
свердловини виконуються протягом
короткого періоду часу, за який деформації
глинистих порід не встигають затиснути
буровий став

Залежності складових питомої
потенціальної енергії деформації порід
присвердловинних товщ від густини
бурового розчину
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Прогноз
розташування ділянок
зосередженого зрізу
свердловини

► Авторами вперше у світовій практиці
експериментально доведено, що під час
підробки свердловин очисні вибої
породжують небезпечні деформації
масиву, які руйнують свердловини у
вигляді зосереджених зрізів. Тому
внаслідок пошкодження свердловин
очисними вибоями зменшується живий
переріз свердловин і відповідно
підвищується аеродинамічний опір та різко
зменшується дебіт метану. Була
розроблена методика прогнозу
зосереджених зсувів і обґрунтовані
раціональні параметри розташування
свердловин. Ці вперше розроблені заходи
принципово важливі не тільки для
забезпечення ефективної роботи
свердловини, але й підтримання
належного рівня безпеки очисних робіт у
високонавантажених лавах.

Практична реалізація

Отримані теоретичні результати і наукові положення лягли в основу
розроблених авторами інноваційних способів і потокових технологій, що
дозволили підвищити швидкість і ефективність спорудження свердловин з
метою комплексного освоєння газо-вугільних родовищ
Уперше в галузі створено
гірничопромисловий вугледобувний
парк і буровий модуль, взаємопов’язана
робота яких забезпечила потокову
організацію виконання проекту зі
швидкісного спорудження свердловин,
підвищену інтенсивність і безпечність
ведення очисних робіт, ефективність
дегазації, радикальне зменшення
інвестиційних витрат на створення
бурової організації. Можливість
здійснювати бурові роботи на великому
полі сучасної високопродуктивної шахти
одним буровим комплексом, а не
декількома, що є традиційним, стало
одним із ключових чинників економічної
ефективності функціонування
виробничої синергетичної системи у
складі шахти і бурової організації
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Комплекс гірничопромислових парків

На основі науково обґрунтованих КНБК з урахуванням
стійкості багаторозмірної колони вперше в Україні у
процесі буріння дегазаційних свердловин застосовано
гвинтові вибійні двигуни (ГВД) і породоруйнівний
інструмент (долота типу PDC) з раціональними
гідравлічними параметрами насосу і промивки
свердловин, що дозволило збільшити механічну
швидкість буріння до рекордних 50 м/год або 3200
м/станко-місяць, яка була дотепер недосяжною у
вітчизняній галузі
Потоковість бурових технологій вперше у світовій практиці забезпечена як
радикальним підвищенням швидкості буріння, так і комплексом наступних
заходів: узгодження процесів і технологій комплексного освоєння газовугільного родовища виконувалось на основі вибору оптимальної відстані між
видобувними свердловинами, конструкції свердловин, їх глибини, довжини
ділянки перфорації газоприймальної частини, а також ув’язці очисних і
бурильних робіт у просторі і часі

Сформульовано концептуальні підходи до складання одноколонної конструкції
свердловин, що дозволило знизити викривлення осі свердловини при зменшенні
діаметру експлуатаційних колон із збереженням їх аеродинамічних характеристик,
забезпечити безперешкодне переміщення газу із виробленого простору діючого
очисного вибою, виключити зв’язок з водоносними горизонтами, запобігти
передчасній деформації експлуатаційних колон, у результаті чого на 28%
скоротився час буріння та на 30% зменшилась матеріаломісткість свердловин
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Завдяки раціональним параметрам
закладення свердловин їх дебіт
перекривається і сумарний дебіт є
не нижчим за 4 м3/хв, а середній по
одному виїмковому стовпу
коливається у межах 7-8 м3/хв., що
сприяє стабільному видобуванню
метану у потоковому режимі. З
урахуванням одночасної роботи
трьох очисних вибоїв і узгодження
швидкісного буріння та їх
оперативного під’єднання до
загальної мережі варіація видобутку
цінного супутнього енергоносія не
перевищує 30%, що забезпечує
стабільну роботу споживача
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Розроблено і впроваджено в КНБК виброзахисних
пристроїв (ВЗП) для підвищення швидкості буріння
свердловин
Розроблені і впроваджені на основі відкриття (Диплом
№395) нові прогресивні полімер-бетонітові бурові
розчини для підвищення швидкості буріння і
підвищенню міжремонтного періоду бурового
обладнання
Впроваджено закриту безамбарну
чотирьохступеневусистему очищення бурового розчину,
що дозволило підвищити швидкість буріння свердловин,
а також мінімізувати вплив на екологію
Вперше розроблені засоби створення внутрішньосвердловинної циркуляції при перебурюванні зон
поглинання бурового розчину багатоступеневим
штанговим насосом і одноколонним ерліфтом, що
дозволило зменшити час спорудження свердловини

Розроблено і застосовано новий спосіб ізоляції пакером
затрубного простору експлуатаційної колони у
свердловин різного діаметру в зонах ускладнень, що
дозволило знизити витрати цементного розчину і
скоротити час їх спорудження

Технічні результати впровадження розроблених технологій
Результатом впровадження інновацій, спрямованих на скорочення часу
виробничого циклу потокової технології буріння, стала можливість
реалізації усіх свердловин загальною протяжністю більше 60000 м на
полі шахтоуправління «Покровське» протягом з листопада 2011 р. по
грудень 2013 р. одним буровим комплексом
Злагоджена та професійна робота персоналу спеціалізованого
підрозділу, системний пошук прийомів і напрямів удосконалення
технологічних операцій забезпечили стабільне щомісячне спорудження
чотирьох дегазаційних свердловин глибиною 750-820 м, що у 5-7 разів
швидше, ніж за регламентом спеціалізованих сторонніх організацій
У складних гірничо-геологічних умовах було досягнуто рекордної
швидкості буріння – 518 м на добу, що у кілька разів перевищує кращі
галузеві показники. Застосування потокового режиму швидкісного
буріння поширюється і стає повсякденним не тільки для дегазаційних,
але й інших типів свердловин. Так, тільки протягом 10 місяців 2013
року було пробурено 6500 м.п. технічних свердловин великого діаметра
для виконання спеціалізованих функцій

Економічні показники ефективності
Завдяки потоковій технології швидкісного (від 6 до 10 діб на свердловину)
спорудження свердловин з поверхні по Ш/У "Покровське" виявилося
можливим здійснити рентабельне підвищення потужності підприємства. У
2012-2013 роках в Ш/У «Покровське» видобуто 10,3 млн м3 метану і 16,9 млн.
т вугілля, у тому числі 1,1 млн. т завдяки впровадженню інноваційної бурової
технології, яка знизила умовно постійні витрати і зменшила собівартість
вуглевидобутку на 515 млн. грн. У результаті зростання прибутку в
розрахунку на рядове вугілля склало 328,1 млн. грн. в порівняних цінах
Екологічний і соціальний ефекти
Розроблені авторами інноваційні технології буріння і створення супутньої
інфраструктури підвищують рівень екологічної безпеки навколишнього
середовища. Так, зокрема, вперше в галузі застосовано сучасну
чотириступінчату закриту (безамбарну) систему очищення бурового розчину,
яка дозволяє зменшити негативний вплив на довкілля від забруднення
поверхневих шарів ґрунту буровим розчином, на 20% скоротити площу
вилучених з обігу земель і обсяги технічної та біологічної рекультивації в
умовах масової забудови та орних земель

Додатково досягнуто екологічний і соціальний ефекти завдяки комплексу
заходів щодо захисту навколишнього середовища, запобіганню та мінімізації
шкідливого впливу на екосистему, створенню безпечного рівня підземних
робіт у високонавантажених очисних вибоях. Для економіки держави
важливо, що швидкісна технологія буріння свердловин має беззаперечні
переваги перед іншими інноваційними проектами, оскільки сприяє
імпортозаміщенню енергоресурсів власними запасами нетрадиційного газу,
окупується протягом року, дає суттєвий прибуток і нові робочі місця

Публікації результатів роботи і рівень їхньої новизни
Наукові результати досліджень і випробувань стали предметом
відкриття, захищені двома докторськими дисертаціями, викладені у 9
монографіях та 179 статтях, доповідались на 15 міжнародних
конференціях і широко визнані спеціалістами з геології, технології
буріння, менеджменту, економіки. Розроблені авторами інноваційні
технології швидкісного буріння свердловин захищені 28 патентами та
авторськими свідоцтвами на винаходи, які мають світову новизну у
сфері швидкісного буріння, облаштування і кріплення свердловин, їх
цементування, інтенсифікації газовіддачі. Практичні результати
розробок авторів поширюються в галузі у вигляді 7 інструкцій і
методичних рекомендацій зі швидкісного потокового буріння
свердловин, які затверджені Міністерством енергетики і вугільної
промисловості України, Міністерством природокористування,
Інститутами геотехнічної механіки і фізики гірничих процесів НАН
України. Методичні основи результатів досліджень авторського
колективу лягли в основу 2 підручників, навчального посібника і 8
методичних розробок для студентів, аспірантів і викладачів Міносвіти
України, які використовуються під час викладення навчальних курсів зі
спеціальностей «Буріння свердловин», «Шахтне і підземне
будівництво» та «Розробка корисних копалин»

Висновки
На основі розробленої теорії синтезу і генезису природних
вуглеводнів у літосфері Землі та створення нових теоретичних
основ швидкісного буріння, обґрунтування раціональних
параметрів потокових технологій буріння свердловин, розробки
та впровадження у практику нових способів швидкісного буріння
і конструкцій елементів вперше вирішено актуальну науковотехнічну проблему комерційно вигідного комплексного освоєння
газо-вугільних родовищ, що дозволило збільшити повноту
використання енергоресурсів, рентабельність і безпеку
інтенсивного вуглевидобутку, зменшити викиди парникового
газу метану в атмосферу, підвищити енергонезалежність
держави завдяки додатковому видобутку нетрадиційного газу та
зменшення залежності України від імпорту природного газу

