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Мета роботи
Метою роботи є впровадження у нафтогазову галузь нових високоефективних науково-технічних досягнень, причому на всіх
напрямках виробничого процесу забезпечення країни вуглеводневими ресурсами – буріння свердловин, видобування
вуглеводнів, їх зберігання та транспортування до споживачів, що становить першочергову задачу як на поточний момент, так і
в стратегічному аспекті і є питанням державної безпеки.

Вирішені в роботі проблем
● створено комплекс технологій, методик і технічних засобів, застосування яких на
стадії буріння та експлуатації значно підвищує ефективність та надійність процесу
видобування вуглеводнів, в тому числі і сланцевого газу;

● шляхом
використання
керованих
дисперсних систем, фізичних полів та
технологічних прийомів встановлено закономірності протікання процесів у
свердловинах та пластах і запропоновано принципово нові технологічні та технічні
рішення, які дають змогу істотно збільшити вилучення вуглеводнів з пластів;

● проведено дослідження особливостей експлуатації, спрямовані на вивчення
формування газонасиченого об’єму покладу, виявлення особливостей прояву
пружно-водонапірного режиму за циклічної експлуатації сховища, визначення впливу
покладу на водоносну зону пласта, які є важливими для прогнозування процесів
формування і циклічної експлуатації ПСГ в водоносних структурах;

● створено методики та технічні засоби контролю та діагностування технічного стану
обладнання нафтогазового комплексу, які значно підвищили надійність та
ефективність його експлуатації.

Розробки, спрямовані на підвищення показників буріння
● Побудовано ряд КНБК з низьким рівнем вібраційних напружень для ефективнішого поглиблення свердловин.
● Розроблено і впроваджено "РД – 39 – 0135391 – 011 – 86“ Методика ефективного застосування різних типів амортизаторів при бурінні
свердловин на родовищах ВО "Укрнафта", також методика підбору раціональних компоновок при ліквідації прихоплень на бурових ВО
"Укрнафта". Розроблена і передана ВАТ "Укрнафта" інструкція для розрахунку бурильної колони СТП 320. 00135390. 092 – 200.
● Удосконалено механізми для очищення бурового розчину із застосуванням комбінації вібраційного та вакуумного способів, та розроблено
перспективні конструкції очисних пристроїв. Це дало можливість збільшити показники буріння і зменшити зношення обладнання за рахунок
якіснішого очищення бурового розчину і регулювання твердої фази.
● Створено і впроваджено комплекс технологій, методик і технічних засобів з підвищення надійності кріплення свердловин

Відбивачі пружних хвиль при ліквідації
прихоплень ударними пристроями

Шпіндель турбобура вібраційний

Відбивач-регулятор динаміки бурильної
колони ВРД

Регулятор динаміки бурильної колони

Пристрій ударного типу періодичної дії

Розробки, спрямовані на підвищення показників буріння
СТВОРЕНО НАСТУПНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ
● для очистки бурових розчинів;
● вібровакуумна установка, вібросито з горизонтальним переміщенням ситової поверхні;
● гідроциклон з обертаючим корпусом;
● пристрій для тонкої очистки бурового розчину, гідроциклон з тангенціальним виходом;
● вібраційне сито типу всс-р
Вібровакуумна установка

1. Станина
2. Вібросито
3. Фільтруюче полотно
4. Вакуумна камера

Вібросито з доповнюючим
горизонтальним переміщенням
сітки

1. Нерухома віброграма
2. Збірник бур. розчину
3. Електропривод
4. Вібратор
5.Сітка
6.Привід горизонтального
Переміщення сітки
7. Віброрама

Гідроциклон з обертовим
Рухом корпусу

1. Вхід розчину
2. Електропривід
обертання корпусу
3. Патрубок
4. Редуктор
5. Вібротор
6. Завихрувач
7. Корпус
8. Центральний патрубок
9. Вихід шламу
10. Вихід чистого розчину
11. Підшипник

Муловідділювач з батареєю
Вібраційне сито типу ВСС-Р
гідроциклонів рівного тиску

1. Гідроциклон малого діаметру
2. Вхідний патрубок
3. Колектор нагнітальний
4. Колектор прийому чистого
бурового розчину
5. Вихідний патрубок
6. Збірник шламу
7 . Рама

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Електропривід
Збірник бур. розчину
Вібратор
Віброрами
Домкрати
Ситова поверхня

Розробки, спрямовані на стимулювання процесу
вилучення вуглеводнів

Технологія підвищення продуктивності свердловин шляхом дії на
привибійну зону пласта кислотними композиціями на основі
порошкоподібного нітрату карбаміду
Технологія

комплексної

обробка

привибійної

зони

свердловин

Технологія обмеження водоприпливів у видобувні свердловини
керованими магнітними системами
Технологія створення багатошарового водоізолюючого бар'єру
Технологія ліквідації заколонних перетоків
Технологія комплексної дії на привибійну зону анізотропних за
проникністю пластів

Технологія та устаткування для очищення привибійної
зони пласта створенням високих миттєвих депресій
та репресій тиску
Технологія підвищення продуктивності свердловин основана на створенні високих миттєвих депресій та репресій
тиску шляхом витіснення стисненим газом рідини з обладнаного пакером затрубного простору, стравлення у
ньому надлишкового тиску та періодичним сполученням і роз’єднанням привибійної зони з затрубним та трубним
просторами.
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Принципова схема пристроїв для створення на пласт високих миттєвих
депресій тиску УСМД-1М (а) і УСМД-3 (б)
1 – корпус; 2 – зворотні клапани; 3 – пружина; 4 – втулка-плунжер; 5, 6 –
посадочні сідла; 7 – перехідники під НКТ; 8 – корпус затвору; 9 –
посадочний елемент; 10 – перекриваюча втулка; 11 – головка для дроту;
12 – перекриваюча втулка; 13 – фіксуючий механізм; 14 – нижній
посадочний елемент; 15 – шток; 16 – перфорований патрубок

Принципова схема пристрою для створення на пласт
високих миттєвих депресій тиску УСМДС
1 – корпус; 2 – гідроструминний насос; 3 – пружина;
4, 5 – втулка-плунжер; 6 – упор; 7 – затвор

Концепції розвитку підземного зберігання газу
Вирішено
важливу
науково-технічну
задачу,
що
має
велике
народногосподарське значення і полягає в розробці і конкретизації методів
технологічних розрахунків формування і циклічної експлуатації підземних
сховищ газу для умов пружного та пружно-водонапірного режимів роботи.
Проведено:
● оцінку реальної фізичної картини в пласті для вирішення ряду практично важливих задач, до яких
належать формування газонасиченого об’єму газосховища в покладах з пружно-водонапірним режимом
роботи на основі математичного моделювання гідрогазо-динамічних процесів в продуктивному горизонті.
● дослідження фазових проникностей пористого середовища при витисенні води газом;
● оцінку впливу штучного газового покладу на водоносну зону пласту в період технологічних процесів
запомпування і відбору газу;
● оцінку впливу переміщення газоводяного контакту на динаміку зміни
техно-логічних параметрів експлуатації сховища;
● визначення межі можливого застосування спрощених залежностей для
розрахунку основних технологічних параметрів роботи сховища;
● розробку та вдосконалення методів моделювання міжпластових
перетоків води при створенні і експлуатації сховищ газу у відповідних
структурах.
Розроблено методику розрахунку параметрів режиму формування і
циклічної експлуатації підземних сховищ газу, що працюють в умовах
пружного і пружно-водонапірного режимів, яка забезпечує отримання
прогнозних показників з похибкою, що не перевищує 5 %. Дана методика
є керівним документом і впроваджена для розрахунків режимів роботи
ПСГ в УМГ “Львівтрансгаз” і “Прикарпаттрансгаз”

Tехнології та методики віброконтролю й
вібродіагностування
●Технологія віброконтролю й вібродіагностування вузлів ГПА ГТН-25
●Методика експрес-оцінки технічного стану ГТ-750-6 і ГТК-10 за складовими спектру вібрації
●Технологія віброконтролю й вібродіагностування ГПА-16 з двигуном ДЖ 59
●Технологія вібродіагностування ЕГПА типу СТД-4000
●Технологія
вібродіагностування
шатунних
підшипників,
циліндропоршневої групи,
турбокомпресора, газовпускних клапанів ГМК 10ГКН5
●Технологія вібродіагностування підшипників ковзання колінчатого вала ГМК МК8
●Методика вібродіагностування шатунних підшипників колінчатого вала й силових циліндрів
Z330 Cooper-Besseme
●Технологія
віброконтролю
й
вібродіагностування основних вузлів компресорних
установок автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій
●Методика
діагностування газовпускних
клапанів силових циліндрів газомоторних
компресорів

Створені методики та технічні засоби контролю та діагностування технічного стану
обладнання нафтогазового комплексу, які значно підвищили надійність та ефективність
його експлуатації

Технологія та прилад
живленням
для
компресорних установок
газонаповнювальних
станцій

з автономним
діагностування
автомобільних
компресорних

Технологія вібродіагностування основних
вузлів ГПА ГТН-25 та ГПА-16

Індикатори тріщин ІТ-2, ІТ-22

Стаціонарна система віброконтролю та
діагностування компресорних установок
АГНКС

Стаціонарна
система
контролю
та
захисту від вібраційних перевантажень
СПВК-14 та СПВК-8

Технологія
діагностування
підшипників
ковзання
колінчастого
вала,
циліндропоршневої групи (силова частина)
та турбокомпресора

Впровадження результатів роботи
та економічний ефект
Рзроблені технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобутку впроваджені в
Україні, Росії, Польщі, Болгарії та Китаї. Технології та технічні засоби віброконтролю і
вібродіагностування, вихротокові прилади неруйнівного контролю впроваджені на
компресорних станціях «Укртрансгаз», «Укргазвидобування», «Укрнафта», «Укравтогаз», в
буровому управлінні «Укрбургаз». В результаті впровадження розроблених нових
технологій інтенсифікації нефтогазовидобутку додатково видобуто 109,2 тис. тонн нафти і
6,955 млн. м3 газу. Економічна оцінка додаткового видобутку нафти і газу з урахуванням
ціни української нафти і українського природного газу показала отримання економічного
ефекту 812,45 млн. грн. і 2,43 млн. грн. відповідно. Економічний ефект від впровадження
засобів віброконтролю і вібродіагностування склав 30 млн. грн. Використання регулюючих
пристроїв для процесу буріння і ліквідації прихоплень дало можливість отримати річний
економічний ефект більше 1,6 млн. грн. Загальний економічний ефект становить 846,48
млн.грн. За результатами виконаних робіт опубліковано 9 монографій, 185 статей. Отримано
120 авторських свідоцтв і патентів.

