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НА ХВИЛІ
РОЗВИТКУ
К

афедра «Видобування нафти, газу та конденсату» є структурним підрозділом навчальнонаукового інституту хімічних технологій та інженерії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», який було створено 12 квітня 2010 р.
Засновником цієї кафедри є Ілля Михайлович Фик, професор, доктор технічних наук із розробки
нафтових і газових родовищ, кандидат геолого-мінералогічних наук із геології, пошуків та розвідки
нафтових і газових родовищ, академік, віце-президент Української нафтогазової академії, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник Укргазпрому, який у 1971 р.
закінчив із відзнакою Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин».
Кафедра видобування нафти, газу та конденсату – це одна із найсучасніших кафедр університету, яка
спеціалізується на вивченні, моделюванні та аналізі процесів, що відбуваються в паливноенергетичному секторі України та інших країн, з метою оптимізації майбутніх видів діяльності в
нафтогазовій галузі.
Головна увага приділяється програмі навчання, яка спрямована на комплексну розробку надр земної
кори для видобування нафти, природного газу та газового конденсату.
Ядром кафедри завжди були і будуть висококваліфіковані викладачі та практики, які з натхненням
підходять до вирішення поставлених завдань та докладають чимало зусиль для розвитку науки й
підготовки спеціалістів із видобування нафти, газу та конденсату.

Ілля Михайлович Фик
д-р. тех. наук, професор,
засновник кафедри

12 квітня 2010 року – заснування кафедри «Видобування
нафти, газу та конденсату Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»
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ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

Тема номера

Кафедра
«Видобування нафти, газу та конденсату»
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
Головні пріоритети роботи кафедри «Видобування нафти, газу та конденсату» –
це підготовка майбутніх фахівців із розробки нафтових і газових родовищ,
видобування нафти, газу та конденсату.

10

років
роботи кафедри

590

бакалаврів

135

спеціалістів

195

магістрів

М

Екскурсія студентів на газопромисел

ісією кафедри є фундаментальне навчання студентів для отримання спеціалізованих навичок та знань з інтерпретації
результатів дослідження свердловин, розробки, експлуатації та обслуговування нафтових, газових та конденсатних
родовищ, промислової підготовки, транспортування та зберігання нафти, газу та підготовленої продукції.

СПЕЦІАЛІСТІВ ГОТУЮТЬ
НА ПРАКТИЦІ
Невід'ємною частиною навчання фахівців є підготовка студентів, яка
проводиться на різних навчальних майданчиках, а також на сучасних
нафтогазових підприємствах та в організаціях , які займаються
видобуванням, збором, підготовкою та транспортуванням вуглеводнів.
У зв'язку з переходом спеціальності 8.5030401 «Видобування нафти і
газу» в спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
проєктною групою кафедри видобування нафти, газу та конденсату
розроблено, внесено та затверджено Вченою радою НТУ «ХПІ»
(протокол № 4 від 29.04.2016) освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» зі спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» спеціалізації
185.01 «Видобування нафти і газу». В ОПП узагальнюється зміст освіти,
відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця у структурі господарства держави і вимоги до
його компетентностей та інших соціально важливих властивостей

і якостей. Робочі програми навчальних дисциплін, що розроблені на
кафедрі, за змістом відповідають ОПП та містять виклад конкретного
змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми та
засоби поточного і підсумкового контролю відповідно до змісту і
форм навчання, визначених у чинних навчальних планах.

ДВА ПРОФЕСОРИ,
10 ДОЦЕНТІВ
ТА 11 СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ
Викладацький склад кафедри представлений як досвідченими
фахівцями, які мають наукові ступені та значний досвід викладацької
роботи в університеті, так і перспективною молоддю.
Нині на кафедрі працюють 23 викладачі, з них 2 професори, 10 доцентів та 11 старших викладачів, які поглиблюють свої знання у науководослідних інститутах та організаціях нафтогазової промисловості,
окрім того, займають провідні позиції в таких компаніях, як ПАТ
«Укргазвидобування», УкрНДІгаз, САРС «ЛІКВО» та інші.
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учасниками якого є НТУ «ХПІ» (факультет ТОР), ХНУ ім. Каразіна
(факультет геології і хімії), ТОВ «Скорпіон-Т», ТОВ «НВП Укргазгеоавтоматика», ТОВ «Ореон», «Укрнафтохіммаш УРЛ», Fachhochschule Brandenburg (Brandenburg University of Applied Sciences),
ALEXANDRAMAN (Німеччина), UKRAINE METAL GROUP Ltd.
Кафедра здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формою
навчання відповідно до освітніх програм, а розроблена програма
практики та чітко окреслені бази практики створюють усі належні
умови для швидкої адаптації студентів в умовах майбутньої роботи на
виробництві, а також якісного виконання дипломного проєкту.
Навчально-виробничу та переддипломну практику студенти
проходять у ПАТ «Укргазвидобування», ГПУ «Шебелинкагазвидобування», УкрНДІгаз, «Харківтрансгаз», сервісній компанії компанія
«Регіон», ПрАТ «Укргазвидобуток».

МАЙБУТНІ ФАХІВЦІ
З УСЬОГО СВІТУ
На кафедрі «Видобування нафти, газу та конденсату» навчаються студенти не тільки з України, а й із Туркменістану, Азербайджану, Іраку, Конго,
Єгипту, Анголи, Сирії, Нігерії, Лівану, Йорданії, Танзанії, Туреччини,
Узбекистану, Судану. Викладання ведеться двома мовами (українською та
англійською).
Нині за спеціальністю 185 «Нафтова інженерія та технології» навчаються
14 аспірантів, 280 студентів (для 180 студентів дисципліни викладаються
англійською мовою). За десять років було випущено 590 бакалаврів, 135
спеціалістів та 195 магістрів, які успішно працюють як у нашій країні, так і
за кордоном.

Випускники кафедри 2018 р.

Завдяки наполегливій праці науково-педагогічним персоналом
підготовлена та опублікована значна кількість підручників, навчальних
посібників та методичної літератури, що сприяє підвищенню рівня
ефективності навчального процесу.

МІЖНАРОДНИЙ ОБМІН ТА СУЧАСНІ
ТЕХНОЛОГІЇ – ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО
НАВЧАННЯ
З 2015 р. кафедра співпрацює з Магдебурзьким університетом ім. Отто
фон Геріке за програмою наукового обміну, і 2 аспіранти навчаються в
цьому університеті. Було впроваджено три курси моделювання з
використанням програмного забезпечення Petrel, ECLIPSE і PipeSim
від компанії Schlumberger, а також Harmony від компанії HIS Markit® у
таких сферах: моделювання пластів, моделювання свердловин,
моделювання систем збору газу. Як результат співпраці співробітників
і студентів кафедри було сформовано Харківський студентський
чаптер Спілки інженерів-нафтовиків (SPE).
У 2016 р. було створено науково-інноваційно-виробничий кластер,
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ХАРКІВЩИНА – ОДИН
ІЗ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ РЕГІОНІВ
ГАЗОВИДОБУТКУ УКРАЇНИ
Студенти старших курсів під керівництвом викладачів кафедри видобування нафти, газу та конденсату щорічно беруть участь у міжвузівських
конференціях, конкурсах, де захищають студентські наукові роботи з галузі «Нафтогазова промисловість». Заходи відбуваються в ІваноФранківському національному технічному університеті нафти і газу, в
Харківському національному університеті імені В. М. Каразіна тощо.
Вже традиційно кафедра разом із НТУ «ХПІ» проводить дні відкритих
дверей, на яких демонструє майбутнім студентам навчально-наукові
лабораторії та знайомить з умовами навчання і майбутньої праці.
Запрошуємо випускників шкіл України на навчання в Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології», адже майже
половина видобутку газу в державі належить Харківщині. За оцінками
наших учених, пошуково-розвідувальні роботи щодо нафти та газу, а
також видобуток газу будуть продовжуватися понад 100 років. Робота
буде, і буде тепло!

Геологія нафти і газу
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У

статті доповнено вивчення механізму міграції глибинних флюїдів по розривних тектонічних порушеннях до вищезалягаючих відкладів
для цілей екологічно безпечного використання питних підземних вод, а також оптимізації видобутку вуглеводнів на виснажених
газоконденсатних родовищах.

Розроблено та апробовано методичний підхід до локалізації зон перетоків глибинних флюїдів до вищезалягаючих водоносних комплексів.
Запропоновано використання цього підходу на Шебелинському газоконденсатному родовищі, що допоможе забезпечити в майбутньому
ефективне розміщення нових свердловин.

КЛЮЧОВІ СЛОВА
Методичний підхід, підземні води, якісний склад, видобуток газу, відновлення запасів, гідрогеохімічні показники, виснажене родовище.

В

статье дополнено изучение механизма миграции глубинных флюидов по разрывным тектоническим нарушениям в вышележащие
отложения для целей экологически безопасного использования питьевых подземных вод, а также оптимизации добычи
углеводородов на истощенных газоконденсатных месторождениях.

Разработан и апробирован методический подход к локализации зон перетоков глубинных флюидов в вышележащие водоносные комплексы.
Предложено использование этого подхода на Шебелинском газоконденсатном месторождении, что поможет обеспечить в будущем
эффективное размещение новых скважин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Методический подход, подземные воды, качественный состав, добыча газа, восстановление запасов, гидрогеохимические показатели,
истощенное месторождение.
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In

the article the study of mechanism of deep ﬂuids migration by ruptured tectonic faults to the overlying sediments for the purposes of drinking
groundwater ecologically safe use, as well as the optimization of hydrocarbon production in depleted gas-condensate ﬁelds has been
supplemented.

A methodical approach to the localization of zones of deep ﬂuid ﬂows to the overlying aquifers has been developed and tested. It is proposed to use this
approach at the Shebelynske gas-condensate ﬁeld, which will help ensure the efﬁcient location of new wells in the future.

KEY WORDS
Methodical approach, groundwater, qualitative composition, gas production, recovery of reserves, hydrogeochemical indicators, depleted ﬁeld.

ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ
У статті отримало подальший розвиток вивчення механізму перетоків
глибинних флюїдів по розривних тектонічних порушеннях. Ця тема є
актуальною та розглядається в роботі із двох діаметрально різних
ракурсів: 1) дослідження змін якісного складу питних підземних вод;
2) виявлення флюїдопровідних тектонічних порушень на газоконденсатних родовищах (ГКР) пізньої стадії експлуатації.
По-перше, це перетікання глибинних некондиційних для питних
цілей вод крізь тектонічні порушення до зони активного водообміну у
межах крупних водозаборів. Нами та низкою інших науковців встановлені факти значної трансформації хімічного складу питних підземних вод на територіях вразливості цих вод до забруднення глибинними високомінералізованими водами [3, 9–11, 24 та ін.].
По-друге, перетоки вуглеводневих газів по тектонічних порушеннях
до вищезалягаючих покладів, що розробляються. Групою дослідників
обґрунтовується можливість відновлення запасів на старих виснажених газоконденсатних родовищах за рахунок перетоків газу із глибоких горизонтів [1, 2, 7, 8, 12, 16, 17, 19 та ін.].

Запропонований нами методичний підхід є одним з інструментів для
вирішення цих питань за рахунок локалізації зон міграції глибинних
флюїдів до вищезалягаючих водоносних комплексів. У роботі
проведено апробацію цього підходу на прикладі мережі водозаборів
Полтавської міської агломерації, яка є стратегічно важливою для Східної
України. А також запропоновано його використання для Шебелинського газоконденсатного родовища, оскільки навколо питання
відновлення його запасів уже багато років точаться наукові дискусії.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями, які пов'язані з вивченням змін хімічного складу питних
підземних вод за рахунок підтоку глибинних некондиційних вод, а
також визначенням шляхів міграції цих вод, у різний час та різних
регіонах світу займалося багато науковців. Серед робіт останніх років
виділяються дослідження вітчизняних – В.Г. Суярко, І.К. Решетова, М.В.
Кухар, О.О. Сердюкової, В.М. Прибилової, В.В. Яковлєва, І.В. Удалова,
А.В. Кононенко тощо. [3, 6, 9–11, 14, 15, 20, 24 тощо] – та закордонних
науковців – N. Aksoy, A. Zaporozec, J.L. Nieber, O. Schmoll, G. Howard,
J. Chilton, I. Chorus та ін. [21–23, 25 та ін.].

Рис. 1
Оглядова карта-схема території досліджень з лініями гідрогеохімічного профілю

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
Експлуатаційна водозабірна свердловина та її номер
Хімічний тип води у свердловинах:
хлоридно-гідрокарбонатний натрієвий
гідрокарбрнатно-хлоридний нартрієвий
Межі м. Полтави
Тектонічні порушення,
пов’язані із Полтавським соляним діапіром
Межі залягання Полтавського соляного діапіру
по відбиваючому горизонту IVб (Т)
Лінія гідрогеохімічного
профілю
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Згідно з наведеними роботами, поряд із поверхневим забрудненням
водоносного комплексу на деяких водозаборах наявний процес
підтоку некондиційних глибинних вод через розривні тектонічні
порушення. Також був зроблений висновок про наявність активного
зв'язку між цим процесом та інтенсифікацією водовідбору на водозаборах.
Останнім часом в опублікованих дослідженнях у різних частинах світу
все частіше наводяться обґрунтування можливості відновлення запасів
газу на старих виснажених газоконденсатних родовищах за рахунок
його перетоків із глибоких горизонтів [1, 2, 7, 8, 12, 16, 17, 19 та ін.].
У роботі Г.І. Рудька та інших [2] наведені матеріали сучасних концепцій
формування вуглеводневих покладів, в основі яких покладено такий
основний чинник, як дегазація Землі.
У роботі [12] академік О.Ю. Лукін висловив думку, що глибокозалягаючі газоконденсатні родовища перебувають у процесі
постійного формування, причому в такому темпі, який зіставляється з
темпами інтенсивного видобутку газу. Виходячи із вищенаведеного,
можна припустити, що ймовірними територіями дегазації Землі можуть бути нафтогазоконденсатні родовища, а їх виснаження зумовлює
збільшення градієнтів тисків між покладами з пониженими пластовими тисками та глибокими горизонтами.
У низці робіт [4, 5, 8, 13, 16–18] досліджувалося питання можливого
відновлення запасів газу на Шебелинському ГКР за рахунок його
міграції по тектонічних порушеннях із глибоких горизонтів. Ці дослідження охоплювали багато аспектів (аналіз розроблення та експлуатації покладів, геотермічні, геобаричні, гідрогеохімічні дослідження),
але ефективного методичного прийому для локалізації зон міграції
глибинних флюїдів до вищезалягаючих покладів так і не було запропоновано.

ним для цих урбанізованих територій є суттєвий техногенний пресинг
на підземні води та складна тектонічна будова разом із сучасною геодинамічною активністю земної кори.
Ділянки розташування цих водозаборів відзначаються подібністю
геологічних, еколого-гідрогеологічних та неотектонічних умов. Тому
для проведення досліджень авторами було обрано одну типову
ділянку – територію розташування водозаборів Полтавської міської
агломерації, які експлуатують БКВК, та тектонічних порушень, пов'язаних із Полтавським соляним діапіром (східна околиця м. Полтава)
(рис. 1). Також у межах цієї території розташоване діюче Копилівське
газоконденсатне родовище.
Згідно з проведеними попередніми роботами [10, 11, 24], нами систематизовано всі елементи-забруднювачі підземних вод БКВК у межах
регіону та виділено елементи саме глибинного генезису (загальна мінералізація, Cl-, F-, Br-, B3+, J-), які вказують на надходження глибинних
флюїдів до цільового водоносного комплексу.
Згідно з результатами гідрогеохімічних досліджень встановлена
загальна тенденція у складі вод БКВК – збільшення вмісту елементівіндикаторів глибинного генезису у бік східної околиці міста (рис. 2).
Саме тут залягає Полтавський соляний діапір, у покрівлі якого
встановлено розривні тектонічні порушення. Також за рахунок
геоструктурних факторів у цій зоні спостерігається різке зменшення
потужності та збільшення тріщинуватості мергельно-крейдового
водотриву у підошві цільового комплексу, як наслідок – підвищений
гідравлічний зв'язок БКВК із нижчезалягаючими підземними водами
на цій ділянці (рис. 3).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У межах території робіт виникло «накладання» двох факторів – техногенного (інтенсифікація водовідбору на водозаборах міста та розширення їх мережі) та природного (міграція глибинних високомінералізованих вод крізь тектонічні порушення та тріщинувату зону мергельно-крейдового водотриву до питних підземних вод зони активного водообміну). Причому саме активізація техногенезу спричинила
перетікання глибинних вод.

Одним із головних джерел питного водозабезпечення населення
Східної України є підземні води бучацько-канівського водоносного
комплексу (БКВК), які історично відзначалися високою питною якістю
та стабільним хімічним складом. Нами у попередніх роботах [10, 11, 24
та ін.] досліджено сучасний екологічний стан вод БКВК на прикладі
потужних водозаборів Полтавської та Харківської областей у містах
Полтава, Лубни, Хорол, Карлівка, Красноград, Решетилівка. Характер-

Оскільки із значним збільшенням відбору питних вод із експлуатаційних водоносних комплексів (у піковий період – 1976–1995 рр. – цей
показник досягав 187 тис. м3/добу), сформувалися депресійні лійки зі
значними складниками висхідного живлення в ці комплекси. Саме
утворення градієнтів тисків між цими та нижчезалягаючими водоносними комплексами активувало природні гідрогеоміграційні процеси
крізь тектонічні порушення.

Рис. 2
Графіки змін показників хімічного складу підземних вод БКВК, а також залежностей цих показників
від загального водовідбору (коефіцієнт кореляції) по лініях гідрогеохімічних профілів І-І' та ІІ-ІІ'
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Рис. 3
Схема механізму
перетікання глибинних
підземних вод
по тектонічних
порушеннях
до вод БКВК
на водозаборах
м. Полтава
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
Водоносні горизонти
і комплекси, що вміщують
питні підземні води
Водоносний горизонт у
алювіальних голоценових
відкладах заплав річок і днищ
балок. Піски з лінзами і
прошарками суглинків,
супісків і глин
Слабоводоносний горизонт у
елювіальних та
еоловолелювіальних
середньоверхньоплейстоценових
відкладах. Суглинки
лесоподібні з прошарками
викопних грунтів
Водоносний горизонт у
верньоберецькій (сиваській)
підсвіті олігоцену,
новопертрівський світі й
піщано-глинистій товщі
міоцену. Піски глинисті,
дрібнозернисті з прошарками
глин та супісків
Водоносний горизонт у
обухівській світі еоцену і
межігірській світі олігоцену.
Піски дрібнозернисті глинисті з
прошарками глин, плевролітів,
глини піщані, прошарки
пісковиків
Водоносний горизонт у
канівській та бучацькій серіях
еоцену. Піски дрібнозернисті
слабоглинисті з прошарками
глин, алевроліти

Водоносний комплекс у відкладах нижньої крейди та сеноманському
ярусі верхньої крейди. Піски дрібно-середньозернисті,
крупнозернисті, гравелисті з прошарками пісковиків, глини

Літологічний склад порід
пісок

пісок глинистий

Водотривкі товщі

пісковик

суглинок

Водотривка товща строкатих глин і червоно-бурих глин неогену,
важких суглинків і глин еоплейстоцену і нижнього неоплейетоцену.
Глини, щільні суглинки, поховані грунти

мергель

крейда

глина

сіль

Водотривка товща київської освіти еоцену. Глини мергелоподібні,
мергелі, алевроліти
Водотривка товща мергелів, писальної ерейди, крейдоподібних
мергелів вернього відділу крейдової системи
Тріщинувата зона водотривкої товщі мергелів, писальної крейди,
крейдоподіпних мергелів вехнього відділу крейдової системи
Відклади, що вміщують глибинні неконденційні підземні води
Відклади юрського віку
Відклади тріасового віку
Контур Полтавського соляного діапіру

Свердловина. Цифри навколо сердловини: зверху – номер ліворуч –
перша – дебіт, м3/добу, друга
– зниження рівня м; праворуч –
мінералізація води, г/дм3.
Зафарбування – хімічний склад води у випробувальному інтервалі.
Стрілка відповідає нарпору підземних вод. Цифра біля стрілки –
абсолютна відмітка п’єзометричного рівня, м.
Лінія рівня підземних вод водоносного горизонту у канівській і
бучацькій серіях еоцену
Рівень грунтових вод
Фіціальна границя
Хлоридно-гідрокарбонатний хімічний тип води
Тектонічні порушення, пов’язані із Полтавським соляним діапіром

Відклади пермського віку
Шляхи міграції глибинних некондиційних підземних вод до вод
бучацько-канівського водоносного комплексу
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Було побудовано графік залежності коефіцієнту кореляції між
гідрогеохімічними показниками глибинного генезису (загальна
мінералізація, Cl-, F-, Br-, B³+, J-) та загальним водовідбором від відстані
від центральної частини Полтавського соляного діапіру та пов'язаних
із ним тектонічних порушень (рис. 4).
Встановлено, що:
1)

на відстані до 2,5 км спостерігається висока позитивна
кореляція між цими показниками (коефіцієнти кореляції
Пірсона 0,70–0,80);

2)

до 7 км – середня (0,50–0,70);

3)

більше 7 км – слабка позитивна кореляція (0,25–0,40).

Це є ще одним підтвердженням наявності перетікання глибинних
флюїдів крізь тектонічні порушення у вищезалягаючі відклади.
За думкою авторів, приклад висхідної міграції вуглеводнів по тектонічних порушеннях можна спостерігати на Шебелинському газоконденсатному родовищі, що віднесено до крупної брахіантиклінальної
складки та буквально «посічене» диз'юнктивними тектонічними порушеннями.
За останні роки на родовищі спостерігається поступова стабілізація
видобутку, що не є характерним для газового режиму експлуатації.
У свою чергу у попередніх роботах [18 та ін.] автори припускають, що
режим розробки Шебелинського ГКР залишається газовим, і зазначають, що обводнення родовища носить слабкий локальний характер
та не здатне забезпечити підтримку тиску на тому рівні, на якому воно
спостерігається. При цьому темпи заводнення родовища з роками

спадають із причини виснаження водонапірної системи та впливу
капілярних сил, що протидіють обводненню.
Також автори у вищезазначених роботах наводять приклади досліджень аномалій на Шебелинському ГКР в зонах тектонічних порушень,
що свідчать про можливість перетоків.
Згідно з роботою [13], існують субгоризонтальні природні дренажні
системи переважно тріщинної природи, які забезпечують залучення
до розробки слабо проникних колекторів у міру зниження пластового
тиску в покладі. Автором роботи вирішено проаналізувати наявні
матеріали з метою виявлення зони підживлення. У роботі брахіантикліналь Шебелинського родовища було поділено на п'ять умовних
блоків: Західний, Центрально-Західний, Центральний, ЦентральноСхідний, Східний (рис. 5). Автор відзначає збільшені дебіти свердловин у зонах, що включають тектонічні порушення.
У роботі [5] автори навели та проаналізували приклади температурних аномалій на Шебелинському ГКР у зоні тектонічних порушень. За
результатами аналізу розподілу температур із глибиною та характеру
їх зміни було зроблено висновок, що причиною аномалії може бути
рух флюїдів.
У роботі [4] автори вказують на аномальний склад газу, розчиненого у
воді, нехарактерний для глибин, з яких була взята проба.
У роботі [8] показані схеми формування Шебелинського родовища та
шляхи перетоків газу із глибокозалягаючих горизонтів у поклади, що
розробляються (рис. 6).
Враховуючи широкий спектр диз'юнктивних тектонічних порушень у
межах родовища, автори цієї статті вважають, що вищенаведений
методичний підхід може виділити ті порушення, які є провідниками
флюїдів, в тому числі і газу, із нижніх горизонтів.

Рис. 4

Західний

Коефіцієнт кореляції, од.

Графік залежності коефіцієнту кореляції
між гідрогеохімічними показниками
глибинного генезису (загальна
мінералізація, Cl-, F-, Br-, B³+, J-)
та загальним водовідбором
від відстані від центральної частини
Полтавського соляного діапіру
та пов'язаних із ним тектонічних порушень
Центральний
Пн
Центрально-Східний

Рис. 5
Структурна карта Шебелинського
газоконденсатного родовища,
поділеного на зони
УМОВНІ
ПОЗНАЧЕННЯ:

Східний

свердловини,
які експлуатують
СМП+АСК, НАГ+СМП
свердловини,
які експлуатують
НАГ+СМП+АСК
свердловини, які
експлуатують СМП
ізогіпси покрівлі
картомишської світи

Центрально-Західний

тектонічні порушення
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Рис. 6
Можливі шляхи перетоків газу на Шебелинському газоконденсатному родовищі згідно з матеріалами
Придніпровської ГРЕ (Верповський М.М., Гладченко Ю.О., 1990)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
Стратиграфічні границі:
згідні

Контур соляного тіла за даними с. п. 8888
впевнене положення

незгідні

невпевнене полоення

продуктивні горизонти

встановлена газоносність

схематичне положення покришки
газового покладу Р, -С32

пробурені свердловини

тектонічні порушення

передбачувані шляхи
міграції вуглеводнів

сейсмічні відбиваючі горизонти
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дослідження змін якісного складу питних підземних вод;



виявлення флюїдопровідних тектонічних порушень на газоконденсатних родовищах пізньої стадії експлуатації.

Нами запропоновано методичний підхід до локалізації зон міграції
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в зонах перетоків глибинного газу.
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М

етою цієї роботи є підвищення якості розмежування гірських порід і нафтогазоносних горизонтів на
геологорозвідувальних площах та промислових родовищах. Для досягнення цієї мети поставлені
такі завдання досліджень:



розроблення тампонажних матеріалів пониженої густини з широким температурним діапазоном із
високими технологічними властивостями;



вивчення технологічних властивостей тампонажних розчинів і каменю на основі тампонажних матеріалів
пониженої густини;



вивчення залежності технологічних властивостей каменю на основі тампонажних матеріалів пониженої
густини від фізико-хімічних чинників, зокрема складу тампонажної суміші, температури, тиску на
початкових термінах тужавіння.

МЕТОДИКА
Під час проведення досліджень використані теоретичні та експериментальні методи. Експерименти
проведені на лабораторному обладнанні, яке моделює пластові умови. Вимірювання технологічних
властивостей тампонажного розчину й каменю проводилося з використанням стандартної реєструючої
апаратури. Зокрема, густина тампонажних розчинів визначалася з допомогою пікнометра, водосумішеве
відношення розчинів визначалося за допомогою приладу КР-1 конструкції АзНДІ, водовідділення
тампонажних розчинів визначалося за стандартною методикою згідно з ДСТУ БВ.2.7-86-99, час загуснення
тампонажних розчинів визначався на консистометрі КЦ-3, для вивчення адгезії використовувався
лабораторний прес ПСУ-10 із гідравлічним приводом і спеціальною приставкою, визначення границь міцності
каменю при вигині проводилося згідно з ДСТУ БВ.2.7-86-99 на приладі для випробування взірців-балочок на
розтягування при вигині, при стискуванні – на пресі ПСУ-10. Кількість проведених експериментів достатня для
одержання результатів із довірчою вірогідністю 0,95.
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НАФТОГАЗОВА

ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

РЕЗУЛЬТАТИ
Розроблені полегшені і легкі тампонажні матеріали й композиції на основі стандартних тампонажних
матеріалів із полегшувальними домішками та з використанням безклінкерних тампонажних матеріалів
автоклавного твердіння.

НАУКОВА НОВИЗНА
Обґрунтовано методи зниження густини тампонажних розчинів із використанням стандартних тампонажних
цементів з метою розроблення легких і полегшених тампонажних матеріалів із широким температурним
діапазоном з високими технологічними властивостями.

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ
Результати роботи мають практичне застосування під час цементування глибоких нафтових і газових
свердловин у складних гірничо-геологічних умовах геологорозвідувальних площ та промислових родовищ
вуглеводневої сировини України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА
Легкий тампонажний матеріал, полегшений тампонажний матеріал, полегшувальна домішка, міцність каменю,
адгезія.

Ц

елью данной работы является повышение качества разграничения горных пород и нефтегазоносных
горизонтов на геологоразведочных площадях и промышленных месторождениях. Для достижения
этой цели поставлены следующие задачи исследований:



разработка тампонажных материалов пониженной плотности с широким температурным диапазоном с
высокими технологическими свойствами;



изучение технологических свойств тампонажных растворов и камня на основе тампонажных материалов
пониженной плотности;



изучение зависимости технологических свойств камня на основе тампонажных материалов пониженной
плотности от физико-химических факторов, в частности состава тампонажной смеси, температуры,
давления в начальные сроки твердения.

МЕТОДИКА
При проведении исследований использованы теоретические и экспериментальные методы. Эксперименты
проведены на лабораторном оборудовании, которое моделирует пластовые условия. Измерение
технологических свойств тампонажного раствора и камня проводилось с использованием стандартной
регистрирующей аппаратуры. Количество проведенных экспериментов достаточное для получения
результатов с доверительной вероятностью 0,95.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Разработаны облегченные и легкие тампонажные материалы и композиции на основе стандартных
тампонажных материалов с облегчающими добавками и с использованием бесклинкерных тампонажных
материалов автоклавного твердения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Легкий тампонажный материал, облегченный тампонажный материал, облегчительная примесь, прочность
камня, адгезия.

О

bjective. The purpose of this work is to improve the quality of differentiation of rocks and oil and gas
horizons in exploration areas and industrial ﬁelds. To achieve this goal, the following research tasks have
been set:



development of low density borehole cements with a wide temperature range with high technological
properties;
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study of technological properties of downhole cement slurries and stone based on low density cements;



study of the dependence of the technological properties of stone based on low density borehole cements on
physicochemical factors, in particular, the composition of the cement mixture, temperature, pressure at the
initial stages of hardening.

METHODOLOGY
When conducting research experimental and theoretical methods are used. Experiments were carry out with the use
of laboratory equipment that simulates reservoir conditions. Plugging mortar and stone technological properties
measuring was carried out with standard recording equipment. The amount of experiments is sufﬁcient to obtain
results with conﬁdence probability of 0.95.

RESULTS
Lightweight and light plugging materials and compositions on the base of standard plugging materials containing
light-weight admixtures with the use of autoclave curing clinkerless plugging materials were developed.

KEY WORDS
Light plugging material, lightweight plugging material, lightweight admixture, stone strength, adhesion.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі цементування свердловин в умовах низьких і аномально
низьких пластових тисків, схильних до поглинання промивальних
рідин і тампонажних розчинів, та геостатичних температур 15–250 °С,
а також у разі необхідності підняття тампонажного розчину на велику
висоту в один прийом потрібні тампонажні матеріали з пониженою
густиною цементного розчину.
Нині промисловістю України у заводських умовах виготовляється лише
один вид полегшеного тампонажного цементу ПЦТIII-Пол5-100 із
нижньою границею густини 1450 кг/м3, який призначений для температур, вищих за 50 °С [1]. Проте сьогодні на більшості нафтогазових
родовищ України існують умови, які потребують застосування полегшених і легких тампонажних розчинів із різними технологічними
характеристиками. Тому проводяться дослідження, спрямовані на розширення асортименту тампонажних матеріалів пониженої густини для
застосування в різноманітних гірничо-геологічних умовах глибоких
нафтогазових свердловин України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Тампонажні цементи з пониженою густиною цементного розчину
належать до модифікованих матеріалів. З аналізу наукових джерел
відомо, що існує декілька способів зниження густини тампонажних
розчинів [2, 3]:
1)

зниженням густини твердої фази шляхом додавання легкого наповнювача або використанням в'яжучої речовини з меншою густиною;

2) підвищенням водосумішевого відношення з одночасним збільшенням водоутримуючої здатності розчину;
3) введенням у тампонажний розчин газової фази з одночасним її
диспергуванням та стабілізацією утвореної піни:

а) шляхом аерації;
б) введенням штучних або природних мікрочасток (капсул);
в) введенням спеціально оброблених, спучених матеріалів із великим
ступенем кавернозності та низькою насипною масою;

4) заміною частини води вуглеводневою рідиною меншої густини;
5) комбіновані або мішані способи.
Вибір того чи іншого методу зниження густини визначається умовами
застосування та технологічними можливостями.
Серед найбільш поширених в Україні полегшених тампонажних матеріалів застосовуються матеріали, що відносяться до першого та другого
способів або об'єднують у собі якості, притаманні одночасно компо-
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зиціям першого та другого способів полегшення тампонажних розчинів.
Спосіб одночасного зниження густини і збільшення водосумішевого
відношення був застосований під час створення тампонажних матеріалів, які вироблялися в Україні у промислових масштабах.
У 1970-х рр. були розроблені полегшені тампонажні цементи ОЦГ – на
основі суміші шлаку, портландцементного клінкеру і трепелу при
співвідношенні компонентів 1:1 (за масою) та ОШЦ – на основі суміші
шлаку і глини (наприклад, бентоніту). Діапазон густини тампонажних
розчинів на основі ОЦГ – 1450÷1600 кг/м3, водосумішеве відношення
(В/С) = 0,7÷1,1, допустимі температури використання – 40÷150 °С. Діапазон густини тампонажних розчинів на основі ОШЦ – 1450÷1550 кг/м3,
В/С = 0,85÷0,95, рекомендована температура використання для ОШЦ –
120 – 80÷160 °С, для ОШЦ-200 – 160÷220 °С [4, 5]. Цементи ОЦГ і ОШЦ
вироблялись в Україні Констянтинівським ВАТ «Завод обважнювачів».
В Україні були розроблені також полегшені цементи ПЦТІІI-Пол5-100 і
ПЦТІІІ-Пол4-100, до складу яких входить 50% цементного клінкеру і
50% полегшувальної домішки – цеолітизованого туфу, а також 3% гіпсу
[6]. Діапазон густини тампонажних розчинів на основі таких цементів –
1400÷1500 кг/м 3 при В/С = 1±0,2. Рекомендована температура
використання – 50÷100 °С.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання досліджень полягає у розширенні асортименту тампонажних
матеріалів пониженої густини з широким температурним діапазоном
для застосування в різноманітних гірничо-геологічних умовах глибоких
нафтових і газових свердловин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ І РЕЗУЛЬТАТИ
Колективом дослідників на лабораторній базі Полтавського відділення
УкрДГРІ розроблено низку тампонажних матеріалів і рецептур із пониженою густиною цементного розчину. Розглянемо означені розробки і
на основі аналізу складу та властивостей тампонажних матеріалів оцінимо найбільш раціональні сфери їх застосування.
1)

Полегшені цементно-глинисті тампонажні суміші (ЦГС) з добавками 3–30% бентонітового порошку як полегшувальної домішки [7, 8].

За рахунок високого водосумішевого відношення (до 1,8) можливе доведення густини цементно-глинистих сумішей до 1300÷1350 кг/м3, але
через невелику міцність, низьку термо- (до 75 ⁰С) і корозійну стійкість та
складність приготування (як правило, портландцемент замішують на
раніше приготовленому глинистому розчині) в останні роки використання ЦГС практично припинилось.

НАФТОГАЗОВА

ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

2) Полегшені безклінкерні доломіто-зольні тампонажні суміші (ДЗС)
із співвідношенням компонентів «доломітове борошно напівобпалене: кисла зола-винос ТЕС» – (50–60):(40–50) [7, 9].
Густина таких тампонажних розчинів – 1540–1620 кг/м³ при В/С –
0,58–0,62. Термічний інтервал застосування – 60–100 ⁰С. Перевагами
ДЗС є розширення тампонажного матеріалу при твердінні. Недоліком є
низька міцність цементного каменю.

Густина таких сумішей знаходилась у межах 1350–1550 кг/м³. Недоліком
сумішей є невисокі фізико-механічні показники цементного каменю (за
густини нижче 1470 кг/м³ його міцність не відповідає існуючим вимогам)
та обмежений температурний інтервал використання (50–100 °С).
5) Полегшені безклінкерні тампонажні суміші на основі зол-виносу
ТЕС (ЗС) із співвідношенням компонентів «зола висококальцієва:
зола кисла» – (30–70) : (30–70) [12].
Густина тампонажних розчинів на основі таких сумішей – 1500–1620
кг/м³ при В/С – 0,54–0,56. Термічний інтервал застосування – 20–160 ⁰С.
Переваги – висока термостійкість і стабільність тампонажного розчину,
розширення тампонажного матеріалу при твердінні.

3) Полегшені цементно-зольні тампонажні суміші (ЦЗС) [7].
При домішці у ЦЗС від 40 до 60% (від маси сухого матеріалу) золи
Курахівської ТЕС (ЗК) можна одержувати рецептури з густиною
тампонажного розчину 1550÷1650 кг/м³. ЦЗС відрізняються високою
термо- і корозійною стійкістю, рекомендований температурний
діапазон застосування – 50–160 °С.
При зниженні густини ЦЗС до 1460 кг/м³ – 1530 кг/м³ у воду замішування
вводять реагент-стабілізатор duoviz. Подальше зниження густини
призводить до значного погіршення фізико-механічних властивостей
цементного каменю.
Полегшені тампонажні розчини на основі цементно-зольної суміші з
домішкою 0,04–0,11 масових часток % реагенту на основі ксантанової
смоли duoviz [10, 11] наведено у таблиці 1. Термічний інтервал застосування – 50–140 оС. Переваги – висока стабільність тампонажного
розчину, термостійкість і підвищена міцність каменю, висока корозійна
стійкість в умовах полімінеральної агресії.

6) Полегшені тампонажні суміші (ПТС) із застосуванням як полегшувальної домішки тонкодисперсного цеолітового борошна (ЦБ) із
співвідношенням компонентів ПЦТІ-100 : ЦБ – (55–70) : (30–45)
[10, 13].
Густина тампонажного розчину 1450–1620 кг/м³ при В/С – 0,70–1,00.
Термічний інтервал застосування – 20–100 ⁰С. Перевагами таких
сумішей є широкий термічний діапазон застосування, неусадковий
цементний камінь із високими показниками адгезії, який за своїми
фізико-механічними властивостями відповідає вимогам ДСТУ. Із
зростанням температури газопроникність каменю знижується.
Технологічні властивості тампонажних розчинів на основі цеолітового
борошна наведено в табл. 2.
7) Полегшені і легкі тампонажні суміші з домішкою дрібнозернистого пустотілого заповнювача – зольних мікросфер [10].
Густина тампонажного розчину – 1100–1420 кг/м³, залежно від співвідношення компонентів у суміші. Термічний інтервал застосування

4) Полегшені і легкі тампонажні розчини з добавкою 5–13% фільтроперліту як полегшувальної домішки [7, 10].

Таблиця 1

Технологічні властивості стабілізованих полегшених ЦЗС

0,8
0,9
1,0
1,4
1,7
1,8

t = 140 °C,
Р = 70,0 МПа

5,5
6,0
6,0
3,0
3,0
8,0

t = 100 °C,
Р = 40,0 МПа

0,18
0,19
0,19
0,20
0,21
0,22

t = 75 °C,
Р = 30,0 МПа

1460
1460
1490
1495
1530
1530

t = 50 °C,
Р = 20,0 МПа

0,97
0,97
0,90
0,80
0,70
0,70

Водовідділення, см3

0,12
0,11
0,09
0,05
0,04
0,03

Розтічність, м

Густина, кг/м3

40
40
40
50
50
50

В/С

ЗК

60
60
60
50
50
50

Міцність при стисканні через 2 доби, МПа

Стабілізатор «Duoviz»
від маси сухого мат. , %

ПЦТІ-100

Склад суміші,
мас. част. , %

1,0
1,1
1,3
1,5
2,5
2,5

1,8
2,0
2,3
3,5
5,1
5.2

3,7
6,5
6,7

Таблиця 2

Технологічні властивості стабілізованих полегшених ЦЗС

1,6/3,5
1,2/2,5
0,9/2,0
0,7/1,6
0,3/1,0

3,8/7,4
2,5/5,2
2,1/4,5
1,7/3,6
1,0/2,6

–
2,1/5,0
2,4/4,5
2,0/3,8
1,2/2,6

4,1
4,0
3,1
3,0
1,5

t = 100 °С
Р = 40,0 МПа

t = 75 °С
Р = 30,0 МПа

1 – 50
2 – 15
2 – 30
2 – 50
3 – 30

Адгезія з металом
через 2 доби, МПа

t = 100 °С
Р = 40,0 МПа

7,0
8,0
9,5
7,0
10,0

t = 75 °С
Р = 30,0 МПа

0,20
0,20
0,20
0,20
0,24

Міцність каменю при вигині/
стисканні через 2 доби, МПа

t = 22 °С
Р = 0,1 МПа

1620
1580
1550
1515
1450

Час прокачуваня
розчину (при t = 75 °C,
Р=30,0 МПа), год.-хв

0,70
0,75
0,80
0,80
1,0

Водовідділення, см3

Густина, кг/м3

30
35
40
45
45

Розтічність, м

В/С

70
65
60
55
55

ЦБ

ПЦТІ-100

Склад суміші,
мас. част. , %

–
3,8
3,3
2,9
1,7
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сумішей – 20–160 ⁰С. Переваги – висока термостійкість у поєднанні з
наднизькою густиною розчину. Недоліки – при великій висоті стовпа
тампонажного розчину зольні мікросфери руйнуються під дією гідростатичного тиску, що призводить до седиментаційної нестабільності
розчину і значного водовідділення.

Спучений перлітовий пісок отримують шляхом термічної обробки
вулканічної породи перліту (при температурах 800÷1000 °С) згідно з
вимогами. У процесі нагрівання частинки перліту, які мають шкаралупоподібну структуру, спучуються, з них видаляється 3÷5% зв'язаної
води, й об'єм матеріалу збільшується в 10–20 разів.

8) Полегшені і легкі тампонажні розчини (ПЛТР) з добавками 10–15
масових часток % гідрофобізованого адсорбенту КОГ, що викликає
газонасичення тампонажного розчину [10, 14].
КОГ – являє собою гідрофобізований тонкодисперсний порошок
білого (світло-жовтого) кольору, насипною масою 400 кг/м 3, гідрофобізованість не менше 60%. Виготовляється на основі молотого каоліну, обробленого спеціальними поверхнево-активними речовинами.
Густина такого тампонажного розчину – 1200–1650 кг/м3 при В/С – 0,55–
1,0. Термічний інтервал застосування – 20–150 ⁰С. Переваги – низька густина тампонажного розчину, низька (як для полегшених сумішей) газопроникність. Недоліки – інтенсивне піноутворення у процесі приготування тампонажного розчину; під дією гідростатичного тиску 10 МПа
густина розчину підвищується на 15–20%. Технологічні властивості
ПЛТР з домішками адсорбенту КОГ наведено в табл. 3.

За оксидами СПП складається з 65÷75 % SiO₂ і 10÷15% Al₂O₃, а також
містить Fe₂O₃, CaO, MgO, Na₂O, K₂O.

9) Полегшені і легкі тампонажні композиції на основі портландцементу з домішкою 7–10 масових часток % спученого перлітового
піску (СПП) [10, 15].

Залежно від фракційного складу існує два види СПП: рядовий (СПП(Р)
і дрібний (СПП(М), у свою чергу в межах кожного із цих двох видів
існує поділ за насипними масами 1 м³ матеріалу. СПП(Р) буває трьох
марок: 75, 100, 150, СПП(М) – двох: 75, 100. Марка спученого перлітового піску відповідає масі 1 м³ матеріалу в кілограмах.
Особлива, шкаралупоподібна структура зерен спученого перлітового
піску (їх пористість становить 80÷90%) є передумовою втягнення
повітря у процесі замішування тампонажного матеріалу.
Густина тампонажного розчину з домішками СПП – 1180–1450 кг/м³
при В/С – 0,65–0,95. Термічний інтервал застосування – 20–70 °С.
Переваги – низька густина тампонажного розчину, низькі показники
водовідділення. Недоліки – низька термостійкість, високі показники
газопроникності каменю. Технологічні властивості полегшених і
легких тампонажних розчинів із домішками СПП показано в табл. 4.

Таблиця 3

0,210
0,220
0,215
0,205
0,200
0,215
0,200
0,200

6
4
0
0
0
0
0
0

t = 75 °С
Р = 30,0 МПа

1800
1820
1340
1205
1400
1350
1210
1405

t = 40 °С
Р = 10,0 МПа

–
–
–
–
1,0
–
–
1,0

Міцність при стисканні через 2 доби,
МПа

t = 20 °С
Р = 0,1 МПа

0,5
0,5
1,0
1,0
0,55
1,0
1,0
0,55

Водовідділення, см3

–
–
10
15
15
10
15
15

Розтічність, м

–
100
–
–
–
90
85
85

Густина, кг/м3

100
–
90
85
85
–
–
–

В/С

КОГ

ЗК

ПЦТІ-50

Склад суміші,
мас. част. , %

Пластифікатор «Дофен»,
від маси сухого
матеріалу, %

Технологічні властивості ПЛТР з домішками адсорбенту КОГ

6,5
–
1,2
0,9
2,8
–
–
–

11,8
–
1,9
1,4
4,5
–
–
–

–
16,1
–
–
–
2,9
2,2
6,5

Таблиця 4

Технологічні властивості полегшених і легких тампонажних розчинів
із домішками СПП
Масова частка компонентів у суміші, мас. часток %
ПЦТІ–50

ПЦТІ–100

СПП (Р)

СПП (М)

97
95
93
90

–
–
–
–
95
93
90
88
95
92
90

3
5
7
10
5
7
10
12
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
5
8
10
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В/С

0,65
0,70
0,74
0,90
0,70
0,75
0,90
0,95
0,75
0,80
0,95

Густина,
кг/м³

1510
1390
1340
1230
1400
1350
1250
1160
1410
1330
1240

Розтічність,
м

0,220
0,200
0,215
0,190
0,205
0,200
0,205
0,200
0,210
0,195
0,190

Водовідділення,
мл

1,5
1,0
0
2,0
1,0
1,0
1,0
0
6,0
2,0
6,5

НАФТОГАЗОВА
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ВИСНОВКИ
Показана актуальність розроблення тампонажних матеріалів пониженої густини з широким температурним діапазоном із високими
технологічними властивостями.
Вивчено технологічні властивості тампонажних розчинів і каменю на
основі тампонажних матеріалів пониженої густини.
Досліджено залежності технологічних властивостей каменю на основі тампонажних матеріалів пониженої густини від фізико-хімічних
чинників, зокрема складу тампонажної суміші, температури, тиску на
початкових термінах тужавіння.
Викладені результати досліджень дають змогу здійснювати підбір оптимальних рецептур нових полегшених і легких тампонажних матеріалів.
Результати наукових розробок мають практичне застосування під час
цементування глибоких нафтових і газових свердловин у складних
гірничо-геологічних умовах промислових родовищ та геологорозвідувальних площ України.
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обсадної колони від сірководневої корозії
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О

собливістю експлуатації нафтових свердловин у складних гірничо-геологічних умовах Іраку є наявність у складі флюїдів у пластахколекторах високих концентрацій сірководню, вуглекислоти та хлорид-іонів при температурі флюїдів 80–120 ˚С, що ускладнює
експлуатацію нафтогазового обладнання та створює додаткові умови для деформації та руйнування проблемних ділянок обсадних
колон внаслідок активного протікання корозійних процесів як у колоні, так і в цементному кільці.
На підставі проведених експериментів показано, що поряд із використанням сучасних конструкційних матеріалів для будівництва обсадної
колони, якими є аустенітно-феритні сталі, існує додатковий ресурс для поліпшення антикорозійних властивостей проблемних ділянок
обсадних колон за рахунок захисту металевої поверхні модифікованими тампонажними матеріалами.
У процесі дослідження вивчено показники міцності, адгезії й газопроникності отриманого цементного каменю, а також його антикорозійні
властивості в залежності від додавання активних аміновмістких компонентів у тампонажну суміш. Показано, що такі суміші після тужавіння
мають поліпшені антикорозійні властивості порівняно з тампонажними сумішами на основі базового цементу марки G.

КЛЮЧОВІ СЛОВА
Пластові флюїди, сірководень, вуглекислота, хлорид-іони, аустенітно-феритні сталі, обсадна колона, тампонажні матеріали, антикорозійний
захист.

О

собенностью эксплуатации нефтяных скважин в сложных горно-геологических условиях Ирака является наличие в составе флюидов в
пластах-коллекторах высоких концентраций сероводорода, углекислоты и хлорид-ионов при температуре флюидов 80–120 ˚С, что
затрудняет эксплуатацию нефтегазового оборудования и создает дополнительные условия для деформации и разрушения проблемных
участков обсадных колонн вследствие активного протекания коррозионных процессов как в колонне, так и в цементном кольце.
На основании проведенных экспериментов показано, что наряду с использованием современных конструкционных материалов для
строительства обсадной колонны, каковыми являются аустенитно-ферритные стали, существует дополнительный ресурс для улучшения
антикоррозионных свойств проблемных участков обсадных колонн за счет защиты металлической поверхности модифицированными
тампонажными материалами.
В процессе исследования изучены показатели прочности, адгезии и газопроницаемости полученного цементного камня, а также его
антикоррозионные свойства в зависимости от добавления активных аминосодержащих компонентов в тампонажную смесь. Показано, что
такие смеси после затворения обладают улучшенными антикоррозионными свойствами по сравнению с тампонажными составами на основе
базового цемента марки G.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Пластовые флюиды, сероводород, углекислота, хлорид-ионы, аустенитно-ферритные стали, обсадная колонна, тампонажные материалы,
антикоррозионная защита.

А

feature of the operation of oil wells in difﬁcult mining and geological conditions in Iraq is the presence of high concentrations of hydrogen
sulﬁde, carbon dioxide and chloride ions in the composition of ﬂuids in reservoir formations at a ﬂuid temperature of 80-120 ˚C, which
complicates the operation of oil and gas equipment and creates additional conditions for deformation and destruction of problem areas of
casing strings due to active occurrence of corrosion processes both in the string and in the cement ring.
Based on the experiments, it has been shown that, along with the use of modern structural materials for the construction of casing, which are
austenitic-ferritic steels, there is an additional resource for improving the anti-corrosion properties of problem areas of the casing strings by
protecting the metal surface with modiﬁed grouting materials.
In the course of the study, the dependence of the strength, adhesion and gas permeability of the obtained cement stone, as well as its anticorrosive
properties, depending on the addition of active amine-containing components to the grouting mixture, were studied. It is shown that such mixtures
have improved anticorrosion properties in comparison with base cement grade G.

KEY WORDS
Formation ﬂuids, hydrogen sulﬁde, carbon dioxide, chloride ions, austenitic-ferritic steels, casing, grouting materials, anticorrosive protection.

Проблема надійного кріплення обсадної колони для нафтових і газових родовищ із проявленням агресивних газів, таких як сірководень
або СО₂, є актуальною. Насамперед це зумовлено проблемами цементування свердловин, що потребує розроблення нових тампонажних
розчинів. З іншого боку, подовження термінів експлуатації свердловини потребує використання нових матеріалів, які мають більшу
стійкість до корозійних руйнувань.
З геологічного погляду родовища півдня Іраку, зокрема ті, які належать
до світи Мішріф і Зубейр, характеризуються багатопластовістю і розчленованістю і складаються з карбонатних та рифових порід. Оскільки
основним методом видобутку на нафтових родовищах півдня Іраку є
заводнення, в більшості випадків (65%) спостерігається руйнування
металевих конструкцій внаслідок корозійних руйнувань. Аналіз можливих причин таких процесів показує, що майже кожне родовище
характеризується присутністю як сірководневих, так і вуглекислотних
компонентів у широких інтервалах. Присутність соляних штоків сприяє
формуванню високоактивного мінералізованого середовища і створює найбільш небезпечні умови експлуатації для труб, гирлового і наземного устаткування нафтових свердловин [1–14].
Основними факторами, що впливають на вуглекислотну корозію обладнання, є концентрація СО₂ (КСО₂), парціальний тиск (РСО₂), загальний (пластовий) тиск природного газу (Р), температура середовища, швидкість
руху газорідинного потоку, напружений стан металу, об'ємне співвідношення водної і нафтової фази, мінералізація пластової води [15].
У разі наявності обох компонентів СО₂ і Н₂S корозія може проявлятися
залежно від концентрації агресивних газів у воді, її солевмісту і температури. Низка авторів відзначають також залежність протікання корозії від ступеня лужності або кислотності водної фази (рН), що зумовлено інтенсивністю розчинення сірководню у воді. Сірководень інтенсивно розчиняється в воді при рН < 7, утворюючи сірководневу кислоту
Н₂S, при рН > 7 – гідросульфід-іони НS- і деяку кількість S₂-, при рН > 11 –
сульфід -іони [16].

будівництва обсадної колони, якими є аустенітно-феритні сталі, є додатковий ресурс для поліпшення антикорозійних властивостей проблемних відрізків обсадних колон за рахунок захисту металевої поверхні модифікованими тампонажними матеріалами.
Метою цієї роботи є вивчення можливостей комплексного захисту
обсадних колон при використанні нових феритно-аустенітних сталей
та модифікуваних існуючих тампонажних сумішей без погіршення їх
технологічних властивостей та оцінка їх ефективності з погляду антикорозійного захисту металевої поверхні для агресивних середовищах.
Для проведення дослідження були використані зразки тампонажних
сумішей, які традиційно використовуються на нафтопромислах Іраку
(портландцемент марки G) порівняно зі шлакопортландцементом. Як
домішки використовувалися побічні продукти коксохімічного виробництва.
Пошкодження колон в процесі їх експлуатації може бути пов'язано з
ненадійною конструкцією свердловинного обладнання, закладеною ще
на стадії проєктування (вибір матеріалу), а також із невиконанням
проєктних рішень у процесі будівництв свердловин. Ще однією
причиною порушення герметичності кріплення свердловин може бути
застосування тампонажних матеріалів, що не мають достатньої стійкості
в агресивних середовищах і не забезпечують надійну ізоляцію металоконструкцій. Підтвердженням вище сказаного є збільшення числа
міжпластових заколонних перетоків, пов'язаних із погіршенням якості
цементного каменю (до 70–80 % всього фонду свердловин). Це призводить до скорочення термінів безаварійної роботи свердловини і потребує передчасного проведення ремонтно-відновлювальних робіт,
які, однак, не дозволяють відновити первісну надійність кріплення.
При цьому швидкість корозії на поверхні обсадної колони залежить від
різних факторів і може різко змінюватися. Наявність вуглекислоти і сірководню, що міститься у пластових флюїдах, також обумовлюють високі
швидкості корозії обсадних колон. Залежно від того, з якими електролітами обсадна колона знаходиться в контакті, електрохімічна корозія
може протікати як із кисневою (в разі контакту з буровими розчинами),
так і з водневою деполяризацією (під час контакту з пластовими водами,
насиченими кислими газами, наприклад, сірководнем) [18].

Особливістю експлуатації нафтових свердловин у складних гірничогеологічних умовах Іраку є наявність у складі флюїдів у пластах-колекторах високих концентрацій сірководню, вуглекислоти та хлорид-іонів
[17]. При цьому температурні інтервали експлуатації колон та цементного каменю знаходяться в межах 80–120 ˚С. Це ускладнює експлуатацію нафтогазового обладнання та створює додаткові умови для деформації та руйнування проблемних ділянок обсадних колон внаслідок
активного протікання корозійних процесів як у колоні, так і в цементному кільці. Для більш повного використання нафтовидобувного потенціалу Іраку необхідно забезпечити безаварійну роботу свердловин з
можливістю мобільного регулювання видобутку, що можливо у разі
проведення комплексного антикорозійного захисту під час цементування і при виборі матеріалу обсадної колони.

З метою захисту зовнішньої поверхні обсадної труби від впливу сірководню можливе застосування способу введення модифікуючих домішок у тампонажні розчини, що широко використовується в будівельній
практиці – для захисту сталевої арматури від корозії інгібітори вводять у
бетонні розчини [19]. При цьому необхідне виконання умов: добавки
повинні сприяти підвищенню корозійної стійкості тампонажного матеріалу, при цьому не повинні погіршувати основні фізико-механічні властивості розчину і цементного каменю.

Наявність означених факторів потребує комплексного підходу до
організації протикорозійного захисту проблемних ділянок обсадних
труб. Поряд із використанням сучасних конструкційних матеріалів для

Корозійну активність пластової води пропонується визначати потенціометричним методом, на базі потенціостата ЕР-20 А, автоматично
керованого програмою за допомогою комп'ютера.
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Метою цих досліджень є вивчення корозійної стійкості сучасних
аустенітно-феритних сталей (АКС:AISI 304, AISI 316Ti, AISI 316 L ,
ДКС:SAF 2507, АКС 254 SMO фірми Sandvik) у пластових водах нафтопромислів Іраку в порівнянні з використанням сталі К-55 (найближчий
аналог в Україні – сталь 45) шляхом вимірювання показника швидкості, а
також вивчення механізму локальної корозії цих сталей у пластовій воді
нафтопромислів у присутності сірководню і вуглецевого газу шляхом
вивчення динаміки процесу при металографічних дослідженнях.
Сучасні аустенітно-феритні сталі завдяки особливим корозійним і
механічним властивостям перспективні для використання в багатьох
сферах хімічної, нафтохімічної та нафтогазовидобувної промисловості
[20].
Корозійно-стійкі аустенітно-феритні дуплексні корозійностійкі сталі
(ДКС) складаються з двох основних фаз – аустеніту (А) і фериту (Ф)
приблизно в рівних кількостях (по не менше 30% кожної). Обидві ці
фази внаслідок високого вмісту в них хрому є корозійно-стійкими.
Переваги ДКС перед аустенітними корозійностійким сталями (АКС):
мають вдвічі вищу міцність порівняно з аустенітними, нечутливість до
корозійного розтріскування (КР) і міжкристалітної корозії (МКК). Склад
досліджуваних сталей наведено в табл. 1. Характеристика пластової
води одного з нафтових родовищ Іраку наведена в табл. 2 і табл. 3.
Корозійні процеси на поверхні зразків аустенітно-феритних сталей
протікають рівномірно, і виразкової корозії не було виявлено, на відміну
від сталей Сталь 45, К-55 та AISI-304.
Таким чином, дуплексні нержавіючі сталі порівняно із традиційними матеріалами виявляють високі службові властивості, що забезпечується їх
значною стійкістю проти загальної та локальної корозії, тому їх можна
реалізовувати для використання, виготовлення і ремонту устаткування,
що експлуатується на родовищах Іраку.
Проведення корозійних досліджень зразків сталей відбувалося також у
дегазованій пластовій високомінералізованій воді з моделюванням
температури та складу газового середовища: у досліді 1 вивчався вплив
різної температури, у досліді 2 і 3 проводилося моделювання газового
середовища шляхом насичення газами СО2 та Н₂S. На основі отриманих
циклічних вольамперограм були розраховані швидкості корозії для
зразків сталей (табл. 4).

щенні температури, особливо при пропущенні вуглекислого газу і
сірководню. Корозія має нерівномірний виразковий характер. Сталі
SAF-2507, 254 SMO виявляють значну стійкість до виразкової корозії
через наявність 4–6% молібдену в своєму складі, а також особливої
дріб-нокристалічної аустенітно-феритної структури. Корозія сталі AISI
304 має виразковий характер.
Проведений аналіз циклічних вольтамперограм обраних типів дуплексних сталей у пластовій воді під час продування сірководню при 60
°С показує, що зазначені сталі кородують зі швидкістю розчинення при
потенціалі вільної корозії, яка становить у перерахунку від 0,02 мм/рік
(20 °С) до 0,18 мм/рік (60 °С). Це дає змогу дійти висновку про високу
корозійну стійкість цих сталей у високомінералізованій пластовій воді.
При цьому дані швидкості корозії, що отримані електрохімічними методами (циклічної вольтамперометрії), добре узгоджуються зі швидкостями корозії, отриманими під час проведення гравіметричних випробувань у промислових умовах.
В іншому експерименті вивчалася можливість поліпшення антикорозійних властивостей цементного каменю. Експериментальні досліди
проводилися з урахуванням того, що існує низка обмежень для використання цементних композицій у виробничих умовах Іраку, де
перевага надається застосуванню портландцементу марки G,
властивості якого суттєво обмежують можливість регулювання
пластичності тампонажної суміші та термічної стійкості отриманого
цементного каменю.
Враховуючи вищезазначенне, нами було запропо-новано внесення
водорозчинних сполук, що містять аміновмістні компо-ненти, які є
побічним продуктом коксохімічного виробництва. Порів-няльними
технічними характеристиками, що, на наш погляд, можуть бути використані для прогнозування належного захисту від корозії під час використання традиційних та дослідних тампонажних композицій, є такі:
– висока механічна міцність цементного каменю, яка визначає придатність тампонажного матеріалу для розмежування пластів і є інтегральною характеристикою;

Аналіз наведених даних табл. 4 показує, що швидкість корозії сталі К55
(український аналог – сталь 45) у пластовій воді різко зростає при підви-

– підвищені адгезійні властивості цементного каменю до металевої
поверхні – для запобігання виникненню процесів щілинної корозії;

Таблиця 1

Хімічний склад досліджуваних сталей
Марка
сталі

C

S

P

Cr

Ni

Mo

N

ЕОП*

254 SMO
SAF-2507
AISI 304
AISI 316Ti
AISI 316L
Сталь 45
Сталь К55 * *

0.01
0.02
0.08
0.08
0.03
0,1
0.12

0.01
0.01
0.03
0.03
0.015
0,02
0.004

0.03
0.03
0.045
0.045
0.02
0,035
0.02

20
25
19
18.7
16.5
13,3
-

18
7
9.3
12
15.3
13,2
-

6.1
4
2.4
2.7
2,4
-

0.2
0.27
0,01

43
43
-

ЕОП * – показник стійкості до пітінгоутворення
** Вміст марганцю 1,6%, кремнію 0,6%, ванадію 0,05%, ніобію 0,1%.

Таблиця 2

Таблиця 3

Характеристика
пластової води
Густина,
г/л

Показник Загальна
рН,
одиниця
мінералізації, г/л

147

6.1

201.7
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Характеристика іонів
пластової води
Катіони, г/л

Аніони, г/л

K++

Ca₂+

Mg₂+

Fe₂+

Fe₃+

Σ

57.8

14.43

3.65

0.134

0.002

76.016

HCO₃-

Cl -

I-

Br-

SO₄₂-

Σ

0.00015

125.35

0.023

0.160

0.019

125.552
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Таблиця 4

Швидкість корозії досліджуваних сталей у високомінералізованій пластовій
воді, яка розрахована з циклічних вольтамперограм
Марка сталі

Швидкість корозії (г/(м2* год))
Дослід 2 ( СО2)

Дослід 1

254 SMO
AISI 304
SAF-2507
Сталь К55
Сталь 45

Дослід 3 (Н2S)

35 °С

60 °С

80 °С

35 °С

60 °С

80 °С

60 °С

80 °С

0,23*
0,19*

0.05
0.26*
0,06
0,87*
0,75*

0,68*
0,42
7,21*
6,27*

0,65*
0,52*

0,12
0,63*
0.05
0,93*
0,84*

0,82*
0.55
9,23*
8,88*

0.2
0,67*
0.47*
1,23*
0,92*

0,23
0,98*
0,57*
10,65*
9,61*

*пітингова корозія

– проникність тампонажного каменю для рідин і газів – характеризує ізолюючі властивості матеріалу;
– корозійна стійкість металу під шаром цементного покриття – характеризує захисні властивості тампонажного матеріалу.

контакту зразків каменю з обмежувальною металевою поверхнею
(адгезія), газопроникність зразків каменю, яку здійснювали на установці
ГК-5. Корозійні випробування проводили при температурі 105 ⁰С. Склад
газу відповідав умовам родовища Іраку (80% СО₂ та 20% Н₂S).
Результати випробувань наведені у табл. 6.

У процесі дослідження технологічних властивостей тампонажного
каменю його формування здійснювали за умов, максимально наближених до пластових. Дослідні зразки отримували в автоклаві АУ-171ИЭ. Границі міцності під час стиснення каменю, склад якого наведений в табл. 5, проводили на пресі ПСУ-10. Оцінювали також міцність

Ці умови забезпечували інтенсивне проникнення сірководню та вуглекислого газу у поровий простір каменю за надмірного тиску, що забезпечує високу розчинність Н₂S та СО₂ у поровій рідині середовища
цементного каменю та прискорює реакційні процеси, що протікають по
глибині досліджуваного зразка цементного каменю і забезпечують

Таблиця 5

Склад та властивості тампонажних розчинів з добавкою інгібітору корозії
Склад суміші, мас. част. , %
ПЦТІ-100
ШПЦС-120

ПортландцементG
100
98

100
98

-

100
2

98

В/Ц

Розтічність, м

Густина, кг/м³

Інгібітор
2
2
0,49

0,5
0,5
0,5
0,5
0,49
0,205

0,190
0,195
0,190
0,195
0,200

1870
1850
1870
1850
1760

1750

Таблиця 6

Міцність, адгезія і газопроникність тампонажного каменю з антикорозійними
домішками
Склад суміші, мас. част. , %
ПЦТІ 100
ШПЦС-120
Інгібітор
(ПЦмарки G)
100
98

100
98

2
2

Міцність, МПа
t=80 ⁰C
t=100 ⁰C

12,5
13,7
8,7
8,0

20,2
25,5
12,8
12,0

Адгезія, МПа
t=80 ⁰C
t=100 ⁰C
P=0.1 МПа
P=40 МПа
2,8
4,5
1,3
2,9

2,9
4,7
1,5
3,7

Газопроникність, мкм²×10-³
t= 80 ⁰C
t=100 ⁰C
P=0.1 МПа
P=40 МПа
1,0
0,9
1,3
0,9

0,9
0,8
1,5
1,0
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більш інтенсивне просування фронту корозії з утворенням сульфатних і
сульфідних сполук. Корозійна стійкість оцінювалася за методикою
[20–21]. Процес руйнування цементного каменю та розвиток корозійного процесу на обсадній колоні взаємопов'язані внаслідок широковідомого процесу щілинної корозії між металом та цементним каменем, який протікає з підвищеною швидкістю. Для вивчення неконтрольованого протікання процесів щілинної корозії під час проведення
досліджень нами запропоновано внести удосконалення в методику
вимірів [22].
На зразках немодифікованого цементного каменю після випробувань в
агресивному середовищі (80% СО₂ та 20% Н₂S) виявлено наявність
тріщин та значно більшу втрату ваги після випробувань. Відзначено, що з
плином часу в портландцементному камені відбувається накопичення
продуктів корозії у вигляді сульфідних і сульфатних сполук (голчасті
кристали етрінгіта), а поверхня гідратних новоутворень модифікованого каменю покрита плівкоутворюючою речовиною (амінними
сполуками), що запобігає їх взаємодії з поровою рідиною, насиченою
сірководнем. Електрохімічні випробування зразків модифікованого
каменю за методикою [23] показали, що потенціал вільної корозії металу зміщується в позитивну область, швидкість щілинної корозії металу
обсадної колони (сталь 45) значно менша (в 5–6 разів) відносно металу,
захищеного немодифікованим каменем, а захисна дія модифікованого
цементного каменю збільшується з часом випробувань.
Таким чином, обробка тампонажного розчину амінними добавками
значно збільшує захисну дію цементного каменю і гальмує процес
його руйнування, що може збільшити термін експлуатації обсадної
колони у складних гірничо-геологічних умовах нафтових і промислових родовищ Іраку.
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У процесі дослідження вивчено залежність міцності, адгезії й газопроникності каменю, а також його антикорозійні властивості залежно
від додавання активних аміновмісних компонентів у тампонажну суміш.
Показано, що такі суміші мають поліпшені антикорозійні властивості
порівняно з тампонажними сумішами на основі базового цементу
марки G.
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//Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2020. – Спеціальний випуск
№ 6. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – С.
307-312.

Результати роботи мають перспективу практичного застосування під
час кріплення глибоких свердловин, в тому числі похило спрямованих,
у складних гірничо-геологічних умовах з агресивним корозійним
середовищем пластових флюїдів.
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Видобування нафти і газу

Моделювання процесу дуального видобування
вуглеводневого та геотермального ресурсу
свердловиною газоконденсатного родовища
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Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
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М

етою роботи є розроблення математичної моделі неізотермічного притоку та ліфтингу газоподібної
суміші (флюїду) свердловини з одночасним видобуванням геотермального ресурсу. Новація роботи
полягає у врахуванні динамічного коефіцієнта теплопередачі у вигляді поздовжньої функції Кt(x).
Кількісно динамічний коефіцієнт теплопередачі детермінується геотермальним градієнтом за глибиною та
різницею температур породи і -флюїду в робочих умовах. На прикладі газоконденсатного родовища (ГКР)
Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) оцінюється похибка прогнозування дебіту з урахуванням впливу
евакуації геотермального ресурсу свердловини (ГТР).

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ЗАСТОСОВАНО МЕТОД
Прогнозування сумарного видобутку енергетичних ресурсів з родовища (газу з конденсатом та ГТР), чисельні
методи термогазодинаміки рідини. Система нелінійних рівнянь розробленої математичної моделі
вирішувалася методом Ранге-Кута четвертого порядку та Квазіньютонівським методом.

У РОБОТІ
Показано, що термоградієнт гірських порід та теплообмін «теплоносій-порода» змінюється залежно від
режиму роботи покладу та свердловини. Це зумовлюється тим, що фактична температура та перепад
температури впливає на вологість та інші теплові властивості порід, які у свою чергу впливають на коефіцієнт
теплообміну по перерізу між рухомим флюїдом та гірськими породами.
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НАУКОВА НОВИЗНА
Полягає у розробленні уточнених рівнянь теплового балансу енергії при радіальній фільтрації та ліфтингу
продукції свердловини, які містять коефіцієнти теплопередачі та дроселювання, а також ізобарної
теплоємності теплоносія. Це надає можливість адаптаційного уточненого прогнозу та оптимізації обсягів
видобування, зберігання та використання енергії в розрахункові періоди.

ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ
Досягається уточненням прогнозування дебіту свердловини на 10–15%, яке зумовлюється врахуванням
фактичної зміни теплопровідності гірських порід по глибині залежно від їх температури (усталені значення в
динаміці), а також зміни температури видобувного флюїду від дроселювання в порожнині свердловини.
Використання розробленої математичної моделі відносно базових методик, що не передбачають врахування
динамічного розподілу температур у прилеглих до свердловини гірських породах та відповідної поздовжньої
теплопровідності, дає змогу в умовах здійснення термобаричних методів інтенсифікації дульного видобутку
«флюїд-геотепло» уточнювати на 15–30% масовий дебіт видобування газоконденсатною свердловиною.
Математична модель також надає можливість уточнювати гирлові температури природного газу під час
видобування газу на газоконденсатному родовищі, що може бути тиражованим для інших ГКР ДДЗ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА
Газоконденсатне родовище, видобування природного газу, видобування геотермальних ресурсів, когнітивні
технології, оптимізація швидкості евакуації теплоносія, математичне моделювання.

Ц

елью работы является разработка математической модели неизотермического притока и лифтинга
газообразной смеси (флюида) скважины с одновременной добычей геотермального ресурса. Новация
работы заключается в учете динамического коэффициента теплопередачи в виде продольной
функции Кt(x). Количественно динамический коэффициент теплопередачи детерминируется геотермальным
градиентом по глубине и разницей температур «порода – флюид» в рабочих условиях. На примере
газоконденсатного месторождения (ГКМ) Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) оценивается погрешность
прогнозирования дебита с учетом влияния эвакуации геотермального ресурса скважины (ГТР).

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕН МЕТОД
Прогнозирования суммарной добычи энергетических ресурсов с месторождения (газа с конденсатом и ГТР),
численные методы термогазодинамики жидкости. Система нелинейных уравнений разработанной
математической модели решалась методом Ранге-Кута четвертого порядка и Квазиньютоновским методом.

В РАБОТЕ
Показано, что термоградиент горных пород и теплообмен «теплоноситель – порода» меняется в зависимости
от режима работы залежи и скважины. Это объясняется тем, что фактическая температура и перепад
температуры влияет на влажность и другие тепловые свойства пород, которые в свою очередь влияют на
коэффициент теплообмена по сечению между подвижным флюидом и горными породами.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА
Заключается в разработке уточненных уравнений теплового баланса энергии при радиальной фильтрации и
лифтинга продукции скважины, содержащие коэффициенты теплопередачи Кt(x) и дросселирования, а также
изобарной теплоемкости теплоносителя. Это дает возможность адаптационного уточненного прогноза и
оптимизации объемов добычи, хранения и использования энергии в расчетные периоды.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Достигается уточнением прогнозирования дебита скважины на 10–15%, которое обуславливается учетом
фактического изменения теплопроводности горных пород по глубине в зависимости от их температуры
(значения вдоль пути следования по линейной или радиальной координате x в динамике), а также изменения
температуры добывающего флюида от дросселирования в полости скважины. Использование разработанной
математической модели относительно базовых методик, которые не предусматривают учета динамического
распределения температур в прилегающих к скважине горных породах и соответствующей продольной
теплопроводности, позволяет в условиях осуществления термобарических методов интенсификации
дульной добычи «флюид-ГТР» уточнять на 15–30% массовый дебит добычи газоконденсатной скважиной.
Математическая модель также дает возможность уточнять устьевые температуры природного газа при добыче
газа на газоконденсатном месторождении, что может быть тиражированным для других ГКМ ДДЗ.

26 № 1 (49)/2021/ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ

НАФТОГАЗОВА

ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Газоконденсатное месторождение, добыча природного газа, добыча геотермальных ресурсов, когнитивные
технологии, оптимизация скорости эвакуации теплоносителя, математическое моделирование.

T

he aim of the work is to develop a mathematical model of non-isothermal inﬂow and lifting of a gaseous
mixture (ﬂuid) of a well with simultaneous extraction of a geothermal resource. The novelty of the work is to
take into account the dynamic heat transfer coefﬁcient in the form of the longitudinal function Kt (x).
Quantitatively, the dynamic heat transfer coefﬁcient is determined by the geothermal gradient on the depth and
temperature difference of the rock-ﬂuid under operating conditions. On the example of the gas condensate ﬁeld
(GСF) of the Dnieper-Donetsk basin (DDB) the error of forecasting of a ﬂow taking into account inﬂuence of
evacuation of a geothermal resource of a well (GTR) is estimated.

TO SOLVE THE PROBLEM, THE METHOD
Of forecasting the total production of energy resources from the ﬁeld (gas with condensate and GTR), numerical
methods of thermogas dynamics of the liquid are used. The system of nonlinear equations of the developed
mathematical model was solved by the Range-Kutta method of the fourth order and the Quasinewton method.

THE PAPER
Shows that the thermal gradient of rocks and heat exchange "coolant-rock" varies depending on the mode of
operation of the deposit and well. This is due to the fact that the actual temperature and temperature difference
affect the humidity and other thermal properties of rocks, which in turn affect the heat transfer coefﬁcient in the
cross section between the moving ﬂuid and rocks.

THE SCIENTIFIC NOVELTY
Lies in the development of reﬁned equations of thermal energy balance in radial ﬁltration and lifting of well
products, which contain heat transfer and throttling coefﬁcients, as well as isobaric heat capacity of the coolant. This
provides an opportunity to adapt the updated forecast and optimization of energy production, storage and use in the
calculation periods.

THE PRACTICAL SIGNIFICANCE
Is achieved by reﬁning the forecast of well ﬂow by 10-15%, which is due to the actual change in thermal conductivity of
rocks in depth depending on their temperature (stabilization of values in the dynamics), as well as changes in production ﬂuid temperature from throttling in the well cavity. The use of the developed mathematical model in relation to
the basic methods that do not take into account the dynamic distribution of temperatures in the rocks adjacent to the
well and the corresponding longitudinal thermal conductivity allows in terms of thermobaric methods of
intensiﬁcation of production. The mathematical model also provides an opportunity to reﬁne the mouth temperatures
of natural gas during gas production at the gas condensate ﬁeld, which can be replicated for other GCF DDB.

KEY WORDS
Gas condensate ﬁeld, natural gas production, geothermal resources extraction, cognitive technologies, optimization
of coolant evacuation rate, mathematical modeling.

ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ
ПІДҐРУНТЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ
МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДУАЛЬНОГО
ВИДОБУВАННЯ ГАЗУ ТА ГТР
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА
У процесі проєктування розробки родовищ нафти і газу використовують базові та спеціальні вдосконалені методи прогнозування
основних параметрів розробки. Після пуску, тривалої експлуатації та
ремонтів свердловини потребують встановлення можливих раціональних режимів роботи, що зумовлює необхідність постійного вдосконалення методик розрахунку режимних параметрів свердловини та
дебіту флюїду [1]. Останній детермінується низкою чинників – насамперед припливом вуглеводнів у привибійну зону, режимом внутріш-

ньопластової фільтрації. Евакуація флюїду по ліфтовій колоні на поверхню теж суттєво впливає на прогнозування видобутку газокондесатних свердловин. Процес ліфтингу флюїду у свою чергу
залежить, зокрема, від теплопровідності та термоградієнту приколонних гірських порід. Така багатофакторність і взаємозв'язок процесів
«приплив –ліфтинг» утруднюють розрахунки. Питання теоретичного
врахування зв'язку видобутку та теплофізичних параметрів гірських
порід, фактичних кривих розподілу температур вздовж свердловини,
теплообміну між видобувним флюїдом та гірськими прилеглими породами досліджувалися низкою авторів [2–5], що свідчить про зацікавленість профільних науковців та підприємств. Тому важливо формалізувати відповідну проблему уточнення оцінки видобутку газоконденсатних свердловин під час імплементації дульного видобування як когнітивної (суміщеної) технології видобування енергоресурсів із суттєво
неізотермічним режимом роботи та опрацьовувати нові прикладні
наукові підходи.
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Розглянемо спрощену модель середньої газоконденсатної свердловини, що працює від одного продуктивного масивного пласта та має
однорядну колону ліфтингу (на прикладі масивного покладу обраного
ГКР ДДЗ), геотермальний глибинний градієнт залишається незмінним
для віддалених зон, а теплообмін проходить в околиці стовбура свердловини. При цьому в теплогідравлічних розрахунках пропонується враховувати відведення та притік геотермальної енергії «флюїд-прилеглі
гірські породи» залежно від фактичних тисків та температур у динаміці
на різних глибинах, що в свою чергу позначається на кількості видобування газу та ГТР газоконденсатною свердловиною за розрахунковий
період часу, що залежить, зокрема, від теплопровідності та термоградієнта приколонних гірських порід.
Рівняння притоку газоконденсатної суміші із дренованої зони продуктивного пласта до вибою свердловини записується з використанням коефіцієнтів фільтрації A, B та С, які загалом визначають обсяг
видобування природного газу за певний період [1, 2 ]:
Ppl Kng
P
– bh6
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K
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2
. .
. .
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де A = p . k . ath . Trav ; B = 2 . p2 . k . h2at. T2 .ravz . R . K = 2 (для газоподібного флюїду),
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ng
Kng= 1 (для рідин).
У формулі (1) та далі використовувалася Міжнародна система одиниць
SI, і номенклатура всіх параметрів наведена нижче в таблиці 2.
Порівняння результатів величин теплового потоку та свердловинного
видобутку (дебіту свердловини) з використанням динамічних термоградієнтів та теплопровідності [2] показує, що неврахування впливу
пластових тисків і температур на теплопровідність прилеглих порід
призводить до завищення або заниження теплового потоку.
Під час руху фільтрації вуглеводневої суміші через пласт присутній
тепломасообмінний процес та ефект дроселювання, які можуть бути
описані рівнянням [3]:
(2)

Tpl – Tbh = Dj(Ppl – Pbh) + ΔThe ,

де ΔThe знаходять експериментальним шляхом для умов конкретного
геотермального резервуара.
Cтисливість z, ізобарна теплоємність Cp, динамічна в'язкість µ та густина природних вуглеводнів ρ, а також коефіцієнт Джоуля-Томсона Dj на
шляху від пласта до вибою будуть значно змінюватися залежно від фактичного тиску P та температури T [4]. Їх можна визначити для природних
газів із вмістом метану більше 90% і молярною масою M-const та густиною за стандартних умов ρst -const за емпіричними функціональними
залежностями Латонова-Гуревича, Старлінга-Елінгтона та Лур'є [5, 6]:
z(P, T, pst)=
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Pav = 2 . Pbh + Pwh = p(P, T, M) . z(P, T, M) . R . T0 . фt = p(P, T, M) . z(P, T, M) . R . Tav;
3
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середнє значення тиску; Tav = T0 . фt – середнє значення температури;

λ(ke, R, D) гідравлічний опір.

Система рівнянь (1–8) описує замкнену систему і використовується для
обчислення дебіту газоконденсатної свердловини у випадках суттєвонеізотермічних процесів радіального притоку видобувного флюїду з
пласта та виносу на поверхню через колону свердловини [5, 12]. Недоліками попередніх науково-теоретичних досліджень є: припущення
незмінності К t вздовж колони, припущення ΔT he =0, припущення
незмінності Dj від краю пласта до гирла, неврахування зміни ефективності теплообміну на різних глибинах [14].
Повне або часткове усунення вказаних недоліків сучасних теорій визнано актуальним завданням, зокрема для ГКР ДДЗ з масивно-пластовим газоконденсатним покладом. Його вирішення приведе до покращення точності моделювання роботи і прогнозування дебіту «середньої» газоконденсатної свердловини основного масивного покладу
(об'єкта розробки родовища), уточнення довгострокового прогнозування дуального видобування та зберігання газу, конденсату та ГТР
загалом по родовищу.
Отже, метою цієї науково-прикладної роботи є розроблення математичної моделі неізотермічного радіального притоку та ліфтингу (евакуації по внутрішній порожнині НКТ) видобувної газоподібної суміші
(флюїду – газоконденсатної суміші) свердловини, що враховує динамічний коефіцієнт теплопровідності Кt(x), який детермінується гео-

Рис. 1
Схема руху теплоносія – флюїду та теплообмін
із гірськими породами в системі «масивний
поклад (пласт) – «середня» свердловина»

(5)

(6)

де Tpc(pst) =88,25.(0,915+1,759.pst); Ppc(pst) = 2,9585 . (1,608 – 0,05994 . pst) – псевдокритичні параметри газоконденсатної суміші; p(P, T, M) = P/(z(P, T, M) . R . T) –
густина суміші в робочих умовах.
Після проходження через проникну зону товщі продуктивного пласта
газоконденсатна суміш евакуюється через ліфтову колону, яка має
активний теплообмін із прилеглими до свердловини гірськими породами [7], що видно із схематичного зображення системи «пласт-свердловина» на рис. 1. Двосторонніми стрілками показано теплообмін між
прилеглими гірськими породами та рухливим видобувним флюїдом
(теплоносієм), який проходить спочатку фільтраційну зону в пласті
(зображено стрілками в одному напрямку), а потім підіймається вгору
через насосно-компресорну трубу (колону НКТ).
Теплообмінний процес ліфтової колони з гірським масивом може бути
описано такими рівняннями неізотермічного вертикального транспортування (модифікована формула Адамова), дифузії теплової енергії (закон Фіка) та повздовжнього теплообміну (2-й закон Фур'є – Ньютона) [4]:
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термальним градієнтом по глибині та різницею температур «порода –
флюїд» у робочих умовах. Теоретичне обґрунтування уточнення
методологічних основ стратегічного прогнозування видобутку ГТР
нафтогазових родовищ на прикладі одиничної системи «середня
газоконденсатна свердловина» – масивно-пластовий продуктивний
поклад (резервуару – об'єкта розробки).
Для досягнення поставленої мети ставиться завдання виконати порівняльний аналіз результатів моделювання за розробленим теоретичним удосконаленням із моделюванням без урахування вказаного
загального впливу T₀(x), To(x)-T(x) на Кt(x) та Dj, порівняти фактичні та
теоретично-прогнозовані робочі температури на гирлах свердловин.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДУАЛЬНОГО
ВИДОБУВАННЯ ФЛЮЇД-ГТР
У СВЕРДЛОВИНАХ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
РОДОВИЩА
Методика дослідження полягає в компаративному аналізі двох варіантів
видобування газоконденсатного флюїду: з урахуванням і без урахування ефекту дроселювання та змінного теплообміну вздовж шляху переміщення суміші. При цьому обчислюються термобаричні параметри
видобувної вуглеводневої суміші (газоподібного вологого флюїду), дебіту свердловини.
Структура і послідовність проведення дослідження включає: вивчення
енергетичного складника видобування геотермальних ресурсів (тепла),
термодинамічної взаємодії флюїдонасичених порід продуктивного
пласта з видобувним теплоутримуючим флюїдом; аналіз ефекту дроселювання газоподібних компонент вуглеводневих флюїдів, аналіз аспектів зміни термогазодинамічних параметрів під час прогнозування
окремого об'єкта розробки родовища на базі одного масивно-пластового газоконденсатного покладу.

Теплопровідність Kt в базових методиках не вважають змінною вздовж
продуктивної колони свердловини та радіуса продуктивно-геотермального резервуара, значення фіксувалося на одному середньому рівні.
Але в розробленій та вдосконаленій математичній моделі, навпаки, нами
використовується залежність Kt від повздовжніх термоба-ричних умов
згідно з формулою Власова та рекомендаціями [2, 11] виду:
Kt(To(x)) =

K
.
1 + β a . To(x)

(13)

Температура гірських порід по глибині має статичний розподіл, але температура рухливої газоконденсатної суміші у свердловині та обсадна
колона характеризуються динамічним розподілом температур по глибині. Відповідно, теплопередача від флюїду до гірських порід також
отримує за глибиною динамічний характер. Через певний час після пуску свердловини (закінчення перехідних процесів) динамічний розподіл
параметра теплопередачі описується функціональною залежністю по
довжині ліфту (по глибині), що пропонується тиражувати у прикладних
дослідженнях і враховувати в розрахунках прогнозного дебіту свердловини.
Температура гірських порід на кожній окремій глибині колони свердловини буде різною, тому рівняння (8) перетворюється до вигляду:
Mq . Cp(Pav,Tav) (Twh – Tbh – – (Pbh – Pwh) . Dj(Pav, Tav, M)) = . D .

H
0

Kt(x)

(To(x) – T(x))
dx,
1 + βa . To(x)

(14)

де Сp визначалося за спрощеною формулою, що залежить від тиску та
температури, але без урахування зміни молярної маси вуглеводневої
суміші M:
Cp(P, T) = R + 3,29911,37 .

T + 10,9 . T
Tpc
Tpc

2

2
3
2
. P + 3,23 – 16,57 . T + 23,48 . T 11,28 . T . P +
Ppc
Tpc
Tpc
Tpc
Ppc

+ –0,214 + 0,908 . T – 0,967 . T
Tpc
Tpc

2

.

P
Ppc

3

.

(15)

Розроблено рівняння для псевдокритичних параметрів вуглеводневої
газоподібної видобувної суміші з урахуванням припущення малої кількості (менше 2 мас. %) вмісту азоту та вуглецю. При значному вмісті цих
газів у видобувному флюїді потрібна більш складна аналітика [8, 9], але в
цій роботі на базі реальних геолого-промислових умов на газоконденсатному родовищі (ГКР) використовувалося таке наближення:

Для врахування теплообміну між гірськими породами та видобувним
флюїдом у привибійній зоні пласта не можна вважати температуру
незмінною, оскільки локалізована кольматація (рис. 1) призводить до
збільшення депресії в цій сфері притоку. Розроблено таку уточнену
залежність, що використовувалася замість (2):

M
, ;
Tpc = 88,25 . 0,9915 + 1,759 .24,05525 . z
st

Використовуючи запропоновані додаткові функціональні залежності
та рівняння (9)–(16) у системі відомих рівнянь (1), (3–4), (7), оцінено
вплив фактичного розподілу Kt(To(x)) та значення Dj(Pav,Tav,M) на рівень
видобутку свердловини (відносно моделювання по первісній системі
рівнянь (1)–(8) із постійними середніми значеннями Kt=1.5 Вт/(м²К) –
const та Dj = 2.5 К/МПа – const). Математичні методи рішення систем
нелінійних рівнянь, що були використані в роботі, висвітлено в [13].

Ppc = 2,9585 . 1,1608855,759 в .

(9)

M
.
24,05525 . zst .

(10)

Розрахунок коефіцієнта Джоуля-Томсона проводився виходячи з припущення, що метану в продукції свердловини більше 95%, а відносна
густина Δ~0.6. Після введення коефіцієнта впливу дросель-ефекту Ka
(що можливо при збільшенні вологості природного газу), а також використання формул (5)–(6) і з урахуванням викладок [6] отримано робочу
та порівняльну формули дослідження:
Dj(P, T, M) =

Ka
0,98 . 106 –
1
Cp(P, T, M) . 10–3
T2
p(P,T, M)

+ – 4,66 + 14,68 . T + 13,39 . T
Tpc
Tpc

2

= 5,66796,92 . T + 16,89 . T
Tpc
Tpc

2
2
3
. P + 0,56891 . T + 1,79 . T . P .
Ppc
Tpc
Tpc
Ppc

2

. P +
Ppc

(11)

Формули (9)–(11) використовувались універсально для обчислень як
притоку флюїду до вибою, так і евакуації газоконденсатної суміші по
НКТ свердловини.
Гідравлічний опір у насосно-компресорній ліфтовій трубі свердловини
λ є функцією числа Re, температури та інших режимних і конструктивних параметрів [9], тому в дослідженні неізотермічного підіймання
на поверхню вуглеводневої суміші розроблена та використовувалася
для рівняння (7) робоча функціональна залежність λ(P,T,M,Mq,D,ke) на
базі рівняння Колбрука-Уайта, досліджень С. Борисова та I. Ходановича
[10] (замість вищенаведеної функціональної залежності λ(ke, Re, D)):
1

= – 2 . lg

λ (P, T, M, Mq, D, ke)

оскільки R(P, T, M, Mq, D) =

4. Mq

ke
3,7 . D

μ (P, T, M) . . D

.

+

+ 2,51 . μ (P, T, M) . . D
4 . Mq . λ (P, T, M, Mq, ke)

,

(12)

Mq . Cp(Prav, Trav, M) (Tbh – T pl + + (Pbh – Ppl) . Dj(Prav, Trav, M)) = 2 .

Rk
0

(Kt(x). x . Tplx – Txdx,

(16)

Температура гірських порід на різних глибинах проходження колони
свердловини може бути прийнятою відповідно до термоградієнтів
(встановлених при бурінні) лише у випадку відсутності теплообміну
«гірські породи – вуглеводнева суміш у свердловині».
Водночас рекомендується ґрунтовне врахування ефектів кольматації
у привибійній зоні з використанням (16). Після певного часу із видобуванням нагрітого нижніми горизонтами флюїду у системі «пластсвердловина» встановлюється баланс як повздовжніх динамічних
тисків, так і повздовжніх динамічних температур. Температури, зокрема, будуть залежати не лише від температури флюїду в продуктивному горизонті, а й від теплообмінних процесів та дроселювання на
шляху від глибин до поверхні, зокрема, через кольматаційну зону в
околиці вибою [15].
Практична цінність розробленої математичної моделі може бути
особливо відчутною у разі використання відомих термобаричних методів інтенсифікації видобутку вуглеводнів, інтенсифікації із використанням пінних реагентів, видобування геотермальної енергії як на піддослідних ГКР ДДЗ, так і на інших ГКР. Результати першого етапу таких
досліджень були представлені в доповіді на конференції [12]. Теоретичні результати опубліковані в роботі [18]. На рис. 2 показано залежність дебіту свердловини від пластової температури в продуктивному
горизонті для низки різних значень динамічної теплопровідності від
флюїду (всередині колони свердловини) до прилеглих гірських порід
ГКР. З рис. 2 видно, що дебіт свердловини суттєво залежить від теплопровідності. Зміна теплопровідності від 1 до 2 Вт/м²К приводить до
зміни дебіту на 5–15%.
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Рис. 2
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Моделювання проводилось в програмі Mathcad 15, що дозволяло перевіряти результати обчислень та короткотермінового прогнозування в
умовах офісів та польових робіт за допомогою компактних «WindowsГаджетів» з оперативною системою Windows 10.
Результати довгострокового прогнозування температур на вибої та гирлі свердловини газоконденсатного родовища (ГКР) показано на рис. 5.
З рисунка видно, що температури на гирлі змінюються з часом на 50о. На
рис. 6 показано річний видобуток Q теплоносія (флюїду – природний
газ з конденсатом), що одночасно виносить геотермальну енергію на
поверхню протягом періоду прогнозування.
Оцінка видобування та відбору газу із підземного сховища в дебіті по
масі ітераційно уточнювалась (за допомогою інновації програмного
алгоритму) з використанням розробленої формули-рівняння в неявній
формі:
Mq =

Пластова температура T, К

Таким чином, загальна похибка (відносно пропонованого уточненого
методу) розрахунку дебіту газоконденсатної свердловини від використання ізотермічного рівняння Адамова та двочленного рівняння
притоку газоподібного флюїду до вибою свердловини в умовах проведення термобаричних методів інтенсифікації свердловинного видобутку може сягнути 15–30%. Це пояснюється тим, що для традиційної
адаптації параметрів А і В та зменшення останньої зазначеної похибки
потрібен час та ресурси на дослідження свердловини на різних режимах. А саме часу та ресурсів зазвичай бракує на реальному промисловому виробництві для забезпечення максимальної якості наукових
досліджень [16]. Зміна пластової температури до 50–80о приводить до
зміни теплопровідності вдвічі (див. рис. 2 та рис. 3), що може приводити
до зміни масового дебіту до 30%. З формули (14) видно, що видобування
ГТР пропорційне видобуванню флюїду (як теплоносія) Mq.
З рис. 3 видно, що для найменшого пластового тиску (20 МПа) вплив на
дебіт дещо менший, але для перепаду температур 80о становить близько 30%.
Під час оцінки загального видобування енергетичних ресурсів
виникає завдання оптимізації сумарного видобування ресурсів,

(17)

де
– визначається за відомою формулою для оцінки запасів газу по
падінню пластового тиску = Q . zpl ; q–добовий дебіт свердловини в
p

тис.м³/добу, що має наступний зв'язок із масовим дебітом Mq в (1) та

(17): q = Mq . 3600 .
p st . 1000

Неявне комбіноване рівняння притоку, ліфтингу флюїду та виснаження
покладу (17) надає уточнення дебіту також для нахилених свердловин
(dL>0) і таких, що мають неізотермічний режим експлуатації (Twh<<Tbh) і
високий газоконденсатний фактор продукції σ.
Перевірка показала придатність методики розрахунків для практичного використання в галузевих умовах, що також вигідно виключало
необхідність використання більш вимогливого до обчислювальних
ресурсів моделюючого програмного забезпечення.
Необхідно зазначити, що рішення системи нелінійних рівнянь вищезазначеними методами змінної метрики (квазіньютонівські методи) має
свої особливості. Ці методи в порівнянні з громіздким методом Ньютона дещо спрощені і не дають рішень у всіх проміжних точках діапазонів параметрів, криві мають проміжки та значні розриви (рис.2, рис.3),
але в цілому показують тенденції і можливість порівняння досліджуваних функцій [13].

Рис. 3

Рис. 4
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Масовий дебіт Mq, кг/с

Mq (Ppl= 20 МПа)
Mq (25 МПа)

Залежність масового дебіту Mq та температури
на гирлі свердловини Twh від протитиску (робочого
тиску) на гирлі Pwh для двох значень
Kt (0,5 Вт/м²К та 2 Вт/м²К

Гирлова температура Twh, К

Залежність Mq(Tpl) та Twh(Tpl) з урахуванням
піддослідної дискретної зміни пластових тисків
у діапазоні 20–30 МПа

Масовий дебіт сверловини Mq, кг/с
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,
4
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Пластова температура T, К
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Масовий дебіт сверловини Mq, кг/с

Залежність Mq(Tpl) та Twh(Tpl) з урахуванням
дискретної зміни теплопровідності пристовбурових
гірських порід у діапазоні 1–2 Вт/м²К

оскільки збільшення швидкості флюїду приводить до зменшення видобування ГТР, але збільшення швидкості збільшує масовий дебіт.
Отже, є два конкуруючих фактори (швидкість протилежно впливає на
дебіти по теплу та масі), що утворює оптимізаційну задачу при звуженні діапазону змінення фактичного протитиску (див. рис. 4). Існує оптимальна швидкість флюіду-теплоносія, що утворюється при певному
протитиску Pwh (на рис. 4 максимізує видобуток ГТР Pwh = 9,7 МПа).
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Рис. 5

Рис. 6
Прогнозний річний видобуток (сумарний дебіт
«середньої» свердловини масивного покладу
на ГКР, який ліфтує геотермальну енергію
на поверхню

Температура (К)

Прогнозні температури на вибої
та гирлі свердловини ГКР ДДЗ на 50 років

Обсяг річного
видобування
Q, тис.м³/рік

в пласті
в НКТ
на гирлі
на вибої

Крім модельного експерименту за математичним апаратом (1–16)
проведені польові натурні дослідження на свердловинах газоконденсатного родовища (дистанційне вимірювання пірометром та тепловізором). При цьому вимірювалися гирлові температури видобувного
газового флюїду в період 2006–2015 рр. Результати порівняння модельних і натурних даних по свердловинах №3, 5, 8, 23, 25, 27, 103, 104, 202,
203, 204, 205, 300, 301 наведені в табл.1 (номери свердловин надані
умовно).
З табл. 1 видно, що незважаючи на значну різницю в глибинах розкриття продуктивних пластів (3354–3903 м), фактичні температури на
гирлах свердловин відносно близькі (288–295 К), що добре пояснюється малими дебітами експлуатаційних газових свердловин. При таких дебітах температури на гирлі стають близькими до верхніх геотермальних природних значень, бо природний газ по ходу руху в колоні віддає значну частину тепла [17].

Порівняльний аналіз фактичних гирлових температур та їх прогнозованих значень показує збіжність модельних та базових даних в межах
2–4 відносних % точності, що підтверджує високу адекватність розробленої математичної моделі щодо опису фізичної промислової системи.
Для промислового прогнозування видобування флюїдів та геотермального тепла можна рекомендувати двостадійне наближення при
розрахунках ліфтування вуглеводнів. На першій стадії доцільно використовувати відомі методики. На другій – запропоновані математичні
залежності (9)–(16) та неявну форму комбінованого рівняння (17).

Таблиця 1

Розраховані та фактичні гирлові температури газових свердловин
газоконденсатного родовища ДДЗ
Свердловина

Виміряна температура Дата вимірювання
на гирлі свердловини,
К

Температура
пластова, К

Глибина, м³

Температура на гирлі
за результатами
прогнозування, К

3

291

22.04.2015

347

3388

290

5

295

24.11.2008

355

3700

293

8

289

06.11.2008

3443

354

290

23

289

29.06.2010

348

3650

286

25

290

28.07.2011

350

3787

288

27

290

16.07.2006

351

3733

289

103

292

26.03.2009

349

3276

291

104

295

14.02.2008

355

3724

293

202

286

25.10.2011

345

3359

284

203

290

08.04.2011

346

3386

288

204

291

18.01.2011

346

3500

290

205

288

27.04.2012

345

3510

286

300

294

31.03.2008

356

3903

291

301

290

22.06.2011

352

3710

287
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Таблиця 2

Номенклатура параметрів та діапазон застосування їх значень
Назва
Ізобарна теплоємність
Діаметр трубопроводу (НКТ)
Коефіцієнт теплообміну
Радіус дренування
Проникність
Глибина
Масова витрата
Число Нюсельта
Число Прандля
Тепловий потік
Число Рейнольдса
Площа перерізу
Час
Об'єм
Швидкість
Теплопровідність
Густина
Густина за стандартних умов
Повздовжня координата
Тиск на приймальній стороні (гирло)
Тиск на відбираючій стороні (вибій)
Довжина трубопроводу
Внутрішній діаметр
Стисливість флюїду
Відносна вага за повітрям
Гідравлічний опір труби
Перепад геодезичних позначок
Пластовий тиск
Пластова температура
Коефіцієнт Джоуля-Томсона
Газова стала газоконденсатної суміші
(видобувного флюїду)
Температура прилеглих гірських порід,
навколишнього середовища
Тиск
Температура
Тиск на початку трубопроводу
Тиск в кінці трубопроводу
Динамічна в'язкість
Молярна маса
Шорсткість (внутрішня, НКТ)
Коефіцієнт неізотермічності
Товщина пласта
Атмосферний тиск
Атмосферна температура
Лінійний коефіцієнт опору A в рівнянні
притоку
Квадратичний коефіцієнт опору B
в рівнянні притоку
Постійне значення C в рівнянні притоку
Псевдокритичний тиск
Псевдокритична температура
Радіус вибійної частини свердловини

Одиниця
вимірювання
Дж/кгК
м
Дж/см²К
м

Позначення (Units name)

Діапазон значень
(value range),)
2200-2500
0.073
(1-3)
300

м²
м
кг/с
Дж/с
м²
с
м³
м/с
Дж/смК
кг/м³
кг/м³
м
Па
Па
м
м
м
Па
К
К/Па10⁶
Дж/кгК

Сp: speciﬁc heat capacity (J/kg K);
D: pipe diameter (m);
Kt: total heat transfer coefﬁcient (W/m²K);
Rk: ﬂuid drainage diameter across the
reservoir (m);
k: permeability of reservoir layer (m²);
H: (m);
Mq: mass ﬂow rate (kg/s);
Nu: Nusselt number;
Pr: Prandtl number;
Qw: power – heat ﬂow rate (J/s);
Re: Reynolds number;
F: cross-sectional area (m²);
t: time (s);
V: volume (m³);
w: ﬂow velocity of the ﬂuid (m/s);
λt: thermal conductivity of material (W/m K);
ρ: density (kg/m³);
ρst: density under standard conditions (kg/m³);
x: distance (m);
Pwh: absolute upstream pressure (Pa);
Pbh: absolute downstream pressure (Pa);
Lp : length of pipe (m);
d: inside diameter of pipe (m);
z: factor of compressibility;
Δ: speciﬁc gravity, relative density;
λ: factor of hydraulic resistance;
ΔH: a difference of heights (m);
Ppl: rock layer pressure (Pa);
Tpl: rock layer temperature (К);
Dj: Joule-Thomson coefﬁcient (K/MPa);
R: gas constant (J/(kg·К));

3,00E-11
3500
(1-6)
100
1
(10E5-10E7)
1
(2-20)
2
30
0.76
(0-3500)
1000000
10000000
3500
0.073
(0.85-0.95)
0.59
(0.01-0.03)
(0-3500)
(15Е6-50Е6)
350
(1-5)
486

К

To: ground temperature (К);

(280-400)

Па
К
Па
Па
Пас
кг/моль
м
м
Па
К
МПа²/тис.м3/добу

P: pressure (Pa);
T: temperature, (К);
P1: pressure absolute the source (Pa);
P2: pressure absolute the receiver (Pa) ;
μ: dynamic viscosity (Pa·S);
M: molar mass (kg/mol);
ke: roughness inside the pipe (m);
φt : nonisothermal correction factor;
h: high of layer (m);
Pat: atmospheric pressure (Pa);
Tat: atmospheric temperature (K);
A: linear coefﬁcient of reservoir ﬁltration
resistance ((МPа²)/(Th-nd.m³/day));
B: second coefﬁcients of reservoir ﬁltration
resistance (((МPа2)/(Th-nd.m³/day)²));
C: constant coefﬁcients of reservoir ﬁltration
resistance (МPа²);
Ppc: pseudocritical pressure (Pa);
Tpc: pseudocritical temperature (K);
Rc: radius off well productive pipe (m);

(10E5-60E6)
(200-400)
10000000
1000000
1,00E-04
(17-20)
0.0003
0.8
100
100000
293
(0.6-0.9)

МПа²/(тис.м³/добу)²
МПа²
Па
К
м
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(0.001-0.005)
(0-1000)
4.63Е6
198
0.1
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Таблиця 2

Номенклатура параметрів та діапазон застосування їх значень
Тиск на вибої
Тиск на гирлі
Скін-фактор
Стисливість за стандартних умов
Коефіцієнт акомодації енергії
Емпіричні коефіцієнти в рівнянні зв'язку
критеріїв подібності
Середній тиск в пласті
Середня температура в пласті
Газова стала повітря
Універсальна молярна газова стала
Коефіцієнт термічного розширення
Скін-фактор в формулі розрахунку А
Скін-фактор в формулі розрахунку В
Прискорення сили тяжіння
Коефіцієнт степеневої функції притоку

Па
Па
Па
К
Дж/кгК
Дж/мольК
1/К
м/с²
-

Коефіцієнт макрошорсткості пласта

-

Коефіцієнт анігіляції ефекту дроселювання

-

Коефіцієнт анігіляції змінення тепло
провідності залежно від динамічної температури
Коефіцієнт теплообміну для первісних
геотермальних градієнтів
Зміна температури газоконденсатного
флюїду в дренованій частині пласта
за рахунок теплообміну

Дж/см²К
К

Pbh: borehole pressure (Pa);
Pwh: wellhead pressure (Pa);
S: skin factor;
zst: compressibility under standard conditions;
ko: coefﬁcient of accommodation;
j, n : degree parameters in the Newselt
number equation.
Prav: avarage pressure of rock layer (Pa);
Trav: average temperature of rock layer (K);
Rair: gas constant air (J/kg K);
Rµ: universal gas constant (J/Kmol K);
α: coefﬁcient of thermal expansion of ﬂuid;;
S1: skin factor for coefﬁcient A
S2: skin factor for coefﬁcient B
g: Accelerating gravity (m/s²)
Nng: factor in the ﬂuid ﬂow equation
to the well bore
β: Coefﬁcient of macro-rigidity of the rock
of the productive formation
Ka: The coefﬁcient of annihilation of the effect
of throttling
βa: Coefﬁcient of annihilation of change
of thermal conductivity depending on dynamic
temperature
Kto: Heat transfer coefﬁcient for primitive
geothermal gradients
ΔTte: Temperature change of gas condensate
ﬂuid in the drained part of the reservoir due to
heat exchange

10000000
1000000
0
0.9
0.022
0.5
(20Е6-30Е6)
(350-360)
2870
8314
0.001
0
0
(9.8)
(1-2)
(2.2)
(0-1)
(0-1)
(1-4)
0
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Видобування нафти і газу

Підвищення герметичності запірних органів
засувок фонтанних арматур

Добровольський І. В.

Римчук Д.В.
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політехнічний інститут»
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УДК 532.542; 622.276.5

Н

аведена кваліфікація процесів зношування запірних органів засувок фонтанних арматур за швидкістю елементарних актів
руйнування робочих поверхонь. Охарактеризовані руйнівні чинники, що діють на запірні органи засувок фонтанних арматур у
процесі експлуатації. Детально висвітлена корозія деталей під дією свердловинного середовища, що вміщує CO₂ і H₂S. Наведені
результати досліджень причин негерметичності засувок фонтанних арматур в ГПУ «Шебелинкагазвидобування» та результати випробувань
зразків із визначення корозійної стійкості покриттів контактуючих поверхонь шибера і сідел. Запропоновані заходи щодо підвищення
герметичності запірних органів засувок фонтанних арматур.

КЛЮЧОВІ СЛОВА
Фонтанна арматура, засувка, сідло, шибер, корозія, захисне покриття.

П

риведена квалификация процессов износа запорных органов задвижек фонтанных арматур по скорости элементарных актов
разрушения рабочих поверхностей. Дана характеристика разрушающим факторам, действующим на запорные органы задвижек
фонтанных арматур в процессе эксплуатации. Детально описана коррозия деталей под действием скважинной среды, содержащей
CO₂ и H₂S. Приведены результаты исследований причин негерметичности задвижек фонтанных арматур в ГПУ «Шебелинкагазвидобування»
и результаты испытаний образцов с определением коррозионной стойкости покрытий, контактирующих поверхностей шибера и седел.
Предложены меры по повышению герметичности запорных органов задвижек фонтанных арматур.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Фонтанная арматура, задвижка, седло, шибер, коррозия, защитное покрытие.

is described the qualiﬁcation of phenomena of wear of shut-off valves in Christmas tree by the speed of elementary acts of working surfaces
destruction. The destructive factors acting on shut-off valves in Christmas tree during the process of operating are characterized. Corrosion
of parts under the action of a well-conditions containing СО₂ Н₂S is exposed in detail. The research results of the valves leaks in the
Christmas tree in GPU Shebelynka gas production and the tests results of samples to determine the corrosion resistance of the surfaces with the
contact surfaces of the slide gate and seats. Proposed measures are to increase the tightness of the shut-off valves in Christmas tree.

KEY WORDS
Christmas tree, valve, seat, slide gate, corrosion, erosion, protective coatings.
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Засувки фонтанної арматури та її обв'язки забезпечують технологічний
процес, фонтанну й газову безпеку під час видобування нафти та газу, а
також під час освоєння, дослідження та інтенсифікації роботи свердловин. Від їх герметичності залежить безперервність процесу видобутку, достовірність даних досліджень свердловин, ефективність робіт з
інтенсифікації привибійної зони пласта, недопущення забруднення
навколишнього середовища флюїдами, що видобуваються, а також
технологічними матеріалами, котрі використовують під час ремонту та
інтенсифікації роботи свердловин.
У разі негерметичності фонтанних арматур можуть виникнути аварійні
пропуски газу та нафти на гирлі свердловини, під час спалахування котрих може відбутися розтеплення всіх кріпильних деталей і виникнення
відкритого палаючого фонтану.
На фото (рис. 1) показаний відкритий палаючий фонтан на свердловині
№ 111 Куличихінського ГКР.
Під час відносного руху запірних органів засувок фонтанної арматури
між контактуючими поверхнями неминуче виникає тертя. Внаслідок
цього вони зношуються. Інтенсивність зношування залежить від умов
взаємодій пар тертя.
Процеси зношування деталей фонтанної арматури (шибер – сідло)
можна кваліфікувати за швидкістю елементарних актів руйнування
робочих поверхонь (табл. 1). Повільні процеси руйнування мікрооб'ємів
відбуваються, коли для відділення частинки поверхні потрібно досить
велике число циклів або під час стабілізації процесу взаємодії, коли
взагалі не відбувається відділення частинок зношення.

Рис. 1

Процеси середньої швидкості відділення елементарних мікрооб'ємів
матеріалу характеризуються крихким руйнуванням поверхні шиберної
пари. Причиною високої крихкості є постійне збільшення наклепу
внаслідок великих питомих тисків, що ведуть до охрупчування шару.
Швидкоплинні процеси руйнування мікрооб'ємів – коли під час перших
же актів взаємодії пари «шибер – сідло» відбувається відділення продуктів зношування, що призводить до великої інтенсивності процесу
зносу.
Швидкоплинні процеси руйнування мікрооб'ємів приводять до великої інтенсивності процесу, і зношення як результат цих процесів відносяться до неприпустимих видів ушкоджень.
Процеси середньої швидкості відділення елементарних мікрооб'ємів
матеріалів характерні при циклічних процесах руйнування. Інтенсивність таких процесів може змінюватися в широких межах, а ушкодження можуть відноситися як до допустимих, так і до неприпустимих.
Повільні процеси вимагають для руйнування мікрооб'ємів досить
великого числа циклів і відносяться до категорії допустимих.
Якщо під час взаємодії поверхонь мають місце умови для виникнення
зношування різних видів, то протікає той, який володіє більшою швидкістю.
На рис. 2 показано молекулярне схоплювання контактуючих поверхонь
клінкетного шибера і сідел через прикладення надмірних зусиль під час

Рис. 2

Відкритий палаючий фонтан на св. № 111
Куличихінського ГКР

Молекулярне схоплювання контакту поверхонь
клінкетного шибера і сідел

Таблиця 1

Класифікація процесів зношування деталей фонтанної арматури
№ п/п

Група

Швидкість елементарних
процесів руйнування

Вид зношування

1

Механічне

Повільні процеси

Утомлююче зношування

2

Механічне

Середньої швидкості
(стадійні процеси)

3

Механічне

Середньої швидкості

4

Механічне

Швидкоплинні

5

Молекулярно-механічне

Швидкоплинне
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Основний процес, що характеризує вид
зношування

Повторно вироблене деформування,
що викликає утомлююче руйнування.
Зношування при крихкому Поступове підвищення крихкості
руйнуванні, утомлююче
поверхневого шару (внаслідок наклепу),
малоциклічне
потім його руйнування.
Пластичне деформування Перебіг поверхневого шару,
мікродеформування під дією переданого
навантаження.
Абразивне зношування
Різання, дряпання твердими частинками
або тілами.
Адгезійне зношування
Молекулярне схоплювання і тертя,
при заїданні
руйнування зв'язків, виривання частинок.

НАФТОГАЗОВА

ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

закриття засувки та через відсутність мастила в корпусі. Під час відкриття засувки, у разі прикладення надмірних зусиль, що в 3–4 рази
перевищують паспортні, сталося швидкоплинне руйнування зв'язків і
виривання частинок шибера і сідел.
У процесі експлуатації на запірні органи засувок фонтанної арматури
діє ще низка руйнівних чинників.

Рис. 3
Шибер затиснутий між шпинделем і корпусом
засувки: 1 – шибер; 2 – сідло

(Стрілками показано перетікання флюїду)

Це гідро- і газоабразивне зношування бічних циліндричних поверхонь
прохідних отворів, що має місце при відкритій засувці, та рух через неї
робочого середовища. Зношення від цього чинника порівняно невелике і практично не впливає на герметичність засувки. Однак він стає
досить істотним у разі нештатної ситуації, коли засувка закрита не повністю. У цьому разі вона починає працювати в режимі «штуцера», швидкість потоку робочого середовища зростає, і спостерігається так звана
«щілинна ерозія», яка призводить до розмиву кромок прохідних отворів (як на шибері, так і на сідлах) і втрати придатності засувки загалом.
На рис. 3 показано гідро- і газоабразивне зношування шибера і сідел
через неправильне закриття засувки із плоско-паралельним шабером –
прикладення надмірних зусиль під час закриття.

1

Інший руйнуючий фактор – це корозія деталей під дією свердловинного
середовища.
Природний газ, що видобувається на родовищах України, являє собою
складну суміш газів. Він складається з граничних вуглеводнів (алканів)
СnH2n+2, N2, CO2, H2S, інертних газів Ar, He та ін., а також вуглеводнів неграничного ряду, сірчано-органічних з'єднань, меркаптанів та інших домішок. Одним із небагатьох супутників його є волога, і найчастіше, по
мірі просування газу по свердловині, вона перетворюється у водний
конденсат.
Волога, водний конденсат і мінералізована вода – на кілька порядків
більш слабкі корозійно-активні компоненти порівняно із поєднанням їх
з СО₂, H₂S або з обома газами. Тому особливу увагу треба приділяти
оцінці корозійної активності сировинного газу за наявності трьох
останніх поєднань.
Вміст СО₂ в сировинному газі основних родовищ України наведено в
табл. 2.
Вуглекислий газ і сірководень присутні в продукції свердловин,
інтенсивно розчиняються у воді, утворюють відповідно вугільну та
сірководневу кислоти, які дисоціюють з утворенням іонів: Н⁺, НСО₃-,
СО₃²-, НS- і S²- (водневий показник рН розчину при цьому знижується).
Тим самим створюються умови для виникнення і розвитку корозії, що
відбувається в середовищі електроліту або електрохімічної корозії.
Метали і сплави, завжди хімічно і фізично неоднорідні, складаються з

Таблиця 2

Вміст СО₂ в сировинному газі основних родовищ України
Назва родовища

Горизонт

Вміст СО2, %

Яблунівське

Т-1
В-17

6,75
3,7

Тимофіївське

Т-1
В-1

71,7
1,15

Меліховське

АСК
СМП
Хемоген

0,5
0,5
0,21

Котелівське

1-5
Б-7

1,5
1,9

Юліївське

С4, С5
В14, В19
Гнейсовий
В20, В21
Базальнит

0,2
0,3-0,4
0,4
0,3-0,4
0,1-0,11

Березівське
Матвіївське

1,9
Н5А
Н5Г
П5Д

1,82
2,74
2,0
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комплексу анодних і катодних ділянок, що являють собою мікроскопічні гальванічні пари. Корозія в електроліті протікає на межі «метал –
електроліт», у результаті електрони від більш активного (у ряді напруг
стоїть лівіше) металу переходить до менш активного. Таким чином, більш
активний метал окислюється. У електрохімічному процесі він є анодом,
тому процес його окислення називається анодним розчиненням. На поверхні ж менш активного металу (катода) відновлюється водень з
електроліту.
У сталях основною домішкою заліза є карбід заліза Fe₃C (цементит). Ця
сполука менш активна, ніж залізо. Утворені численні мікрогальваничні
елементи можна зобразити схемою:

Електроліт: (–) Fe (H2O + розчинені гази СО2, H2S) Fe₃C (+)
Залізо тут виконує роль анода і розчиняється, а вкраплення цементиту
слугують катодом: на них виділяється водень.
Отже, розчиняючись у воді в значних кількостях, вуглекислий газ і сірководень зумовлюють різке підвищення корозійної активності розчину,
одним із механізмів проявів якої є розчинення анодних ділянок металів і
сплавів.
При рівній концентрації СО₂ поєднання його складу з водним конденсатом більш небезпечне, ніж із мінералізованою водою. Однак
поєднання води в будь-якому вигляді з H₂S становить більшу небезпеку.
Швидкість корозії сталей зростає за збільшення парціального тиску
H₂S і СО₂, що є функцією загального тиску природного газу та об'ємного вмісту цих газових компонентів у продукції свердловин. За деякими літературними джерелами швидкість корозії сталей зростає
прямо пропорційно збільшенню вмісту сірководню і двоокису вуглецю в газі при невеликих парціальних тисках в інтервалі температур
21–65,5 оС. Тому під час вибору матеріалу обладнання за кордоном
враховують вміст СО₂ і H₂S в газі та їх парціальний тиск.
За даними досліджень [10], вуглекислотна корозія можлива при парціальному тиску СО2 – РСО2 > 0,021 МПа, а при РСО₂ > 0,21 МПа корозія завжди неминуча. При наявності СО₂ і H₂S корозія може з'явитися
при низькій концентрації сірководню (0,1 мг/л) в газі, воді і низькому
його парціальному тиску –10–4 МПа (як правило, парціальний тиск сірководню становить кілька одиниць МПа). Така відмінність корозійних
активностей СО₂ і H₂S пов'язана, вочевидь, з особливостями розчинення цих газів у воді і різною стійкістю їх електролітів. Крім того, корозійна активність сірководню обумовлена також його роллю постачальника водню в зону протікання електрохімічних процесів.
Швидкість корозії залежить також від температури газового середовища. Незважаючи на зниження концентрації СО₂ у воді, з підвищенням
температури корозійна активність розчину збільшується.
Залежність швидкості корозії від концентрації СО₂ і температури наведена в табл. 3.
З наведеного прикладу видно, що при підвищенні температури від
290 оК до 323оК корозійна активність розчину збільшується майже на
порядок. При тиску, наприклад, близько 3 МПа максимум корозійної
активності припадає на температуру, близьку до 373 0К, і з подальшим

підвищенням температури знижується, досягаючи постійного значення
при температурі близько 423 0К.
Процес сульфідного розтріскування прискорюється при температурі
від 296 оК до 355 оК, а з перевищенням температури зменшується швидкість дифузії водню в метал і дія реакції.
На швидкість корозійного руйнування впливають також швидкість руху
газорідинного потоку, об'ємне співвідношення водного і вуглеводневого конденсатів у рідкій фазі потоку і напружений стан металу.
Процес руйнування різко активізується із збільшенням напруги в металі.
Залежно ж від виду напруженого стану руйнування матеріалу деталей
відбувається за двома різними механізмами. При напруженнях стиснення відбувається загальна корозія під дією сірководню та хлориднонатрієвої води: на поверхні деталей утворюється тонка плівка продуктів окислення заліза і сірки, при накопиченні яких у первинний момент
корозія сповільнюється, через певний час поверхні деталей покриваються нальотом темного кольору, а потім іржею. При вигині і розтягуванні відбувається охрупчування і розтріскування поверхневих шарів
металу деталей під впливом атомарного водню, що вивільняється при
реакції H₂S з металом у присутності води, що скупчується спочатку на
поверхні металу і проникає потім у його кристалічну решітку. Чутливість
до впливу H₂S тим вища, чим вищий рівень залишкових напружень у
сталі, що є наслідком неправильної термічної обробки.
Чутливість сталей до сульфідного розтріскування зростає із збільшенням їх міцності і твердості. Леговані високоміцні сталі особливо
схильні до наводнювання внаслідок поглинання водню. Швидкість дифузії та накопичення водню в різних структурах сталі неоднакові. Так, у
фериті та мартенситі вони помітно великі, а в аустеніті – малі. Особливо
посилюються вони в мартенситі, розташованому у вигляді сітки. Стійкість фериту проти сірководневого розтріскування є функцією вмісту в
ньому вуглецю.
Існує думка, що схильністю до сульфідного розтріскування володіють
високолеговані сталі, піддані термічній обробці різними способами і за
різних режимів. Невеликим опором володіють сталі, піддані після гарту
високотемпературному відпуску, в результаті якого утворюється феритова структура. Найменшим опором володіють сталі, в структурі яких
була в наявності неприпустима кількість мартенситу.
Описані електрохімічні процеси протікають на робочій поверхні
шибера при його закритому положенні. Зауважимо при цьому, що,
оскільки робоче середовище нерухоме, надходження свіжого електроліту в зону реакції ускладнено, і корозія проходить повільно. Як при
закритій, так і при відкритій засувці корозія може відбуватися за умови
попадання корозійного середовища в зазор між шибером і сідлами. У
цьому випадку може виникнути гальванічна пара на поверхні контакту
«шибер – сідло». На деяких свердловинах при закритому положенні
засувки шибер по діаметру проходу кородував під дією середовища за
3–4 місяці на глибину до 4–5 мм. Корозія поширювалася все далі, шибер
втрачав герметичність, засувка виходила з ладу.
Для з'ясування причин негерметичності було досліджено більше тисячі
засувок фонтанних арматур, котрі експлуатувалися на газоконденсатних свердловинах газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування». Встановлено (рис. 4), що 63% засувок негерметичні через корозію шибера і сідел, 27% – щілинну ерозію шибера і сідел, 4% –
механічні пошкодження, 3% – рідинну ерозію і 3% – з інших причин.
У більшості випадків всі причини негерметичності пов'язані між собою.
Спочатку кородують контактуючі поверхні шибера та сідел. Під час відкриття і закриття засувок у результаті попадання продуктів корозії на

Таблиця 3

Залежність швидкості корозії від концентрації СО2 і температури
Концентрація СО₂, мг/л

Температура, °К

Швидкість корозії, г/(м²ч)

1200
920
810
540
440

290
293
303
313
323

0,14
0,18
0,28
0,50
1,27
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НАФТОГАЗОВА

ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

Глибина зношення зразків вимірювалася за допомогою подвійного
мікроскопа МИС-11 у дванадцяти точках (4 перерізи по три точки в кожному перетині). Точність вимірювання глибини зношення становить
±2 мкм.

Рис. 4
Діаграма причин виникнення негерметичності
засувок фонтанної арматури
нші причини
Механічні
пошкодження 4%

У кожному досліді одночасно випробовувалося не менше 3 зразків, і за
ними визначалася середня глибина зношення матеріалу при цьому
режимі випробувань.

Рідинна ерозія 3%

Випробувалися зразки зі сталі 30Х13 (запірні органи засувок фонтанних
арматур з Рр=21 і 35 МПа Конотопського арматурного заводу), що
пройшли азотування, зразки із газодетонаційним покриттям Al₂O₃
(запірні органи кульових засувок ДП «Лікво») і зразки з плазмовим
наплавленням сплавами системи Ni – Cr – Si – B за технологією
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона (запірні органи засувок
фонтанних арматур з Рр=70 і 105 МПа Конотопського арматурного
заводу і ІФ «Елтерм»).

Щілина ерозія 27%
Корозія 63%

Коефіцієнт відносної корозійної стійкості (Кокс) визначався відповідно
до еталону – зразка зі сталі 12Х18Н10Т.
Результати випробувань корозійної стійкості зразків занесені в табл. 4.
Діаграма корозійної стійкості покриттів зображена на рис. 5.

контактну площину виникає механічне пошкодження шибера та сідел, а
далі через утворені щілини – ерозійне руйнування.
Під час дослідження також встановлено, що швидка втрата герметичності засувок фонтанних арматур пов'язана також із порушенням
технічних умов на їх ремонт. Відновлення контактуючих поверхонь
шибера та сідел часто проводиться ручним наплавленням електродами.
При цьому не досягаються необхідні твердість та корозійна стійкість
контактуючих поверхонь.
У Харківському науково-дослідному інституті технології машинобудування за участю авторів статті проведені випробування з визначення корозійної стійкості покриттів контактуючих поверхонь шибера і
сідел.
Методика випробовувань побудована на електрохімічному корозійному зношуванні матеріалу досліджуваного зразка під дією електричного струму в електроліті з видаленням продуктів корозії шляхом
прокачування електроліту через щілинний канал, утворений між
зразком з покриттям (анодом) і електродом-інструментом (катодом),
через який підводиться електроліт.
Електролітом служив розчин NaNO₃ у воді концентрації 9 г/л, який
застосовується при розмірній електрохімічній обробці металів.
Корозійну стійкість досліджуваних матеріалів визначали через глибину
зношення зразків за час проведених випробувань (t). Час випробувань
вибирали таким, щоб корозійне зношення зразків з покриттям знаходилось в межах 50 . . . 100 мкм і становило t = 40 хв.

Рис. 5
Діаграма корозійної стійкості покриттів
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
30Х13
азотув.

12Х18Н10Т

Al2O3

Ni-Gr-Si-B

Таблиця 4

Результати випробувань корозійної стійкості зразків
№ зразка

Матеріал, що випробовується

Середня
Швидкість
глибина
зношення,
зношення, мкм мкм/хв.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сталь 12Х18Н10Т

110
30
30
35
31
31
32
120
120
125

Покриття: Al2O3
Наплавлення Ni-Gr-Si-B
Сталь 30Х13
Азотована на h=0,3-0,4 мм

Коефіцієнт
Твердість
відносної
покриття, Hv
корозійної
стійкості Кокс
Середнє значення за результатами
3 дослідів

Примітки

2,75

1,0

Еталон

0,79

3,48

0,78

3,52

3,08

0,89

195
1100
1100
1100
504
534
474
810
820
800
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ВИСНОВКИ:
Підвищення герметичності запірних органів засувок фонтанних арматур можна досягнути у разі виконання таких заходів:
Під час облаштування нафтових і газових свердловин рекомендується
використовувати фонтанні арматури, на запірні органи засувок котрих
нанесені захисні покриття.
Технічні умови на ремонт засувок фонтанних арматур повинні передбачати нанесення захисних покриттів на контактуючі поверхні шиберів
та сідел.
Ремонт засувок фонтанних арматур проводити на підприємствах чи
сервісних компаніях, що мають обладнання та володіють технологіями
нанесення захисних покриттів.
Виробничий персонал повинен бути ознайомлений з особливостями
управління засувками фонтанних арматур з різними конструкціями
запірних органів.
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