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Короткий зміст роботи. Аналіз сучасних технологій підвищення
видобутку

вуглеводнів

виявив,

що

найбільш

ефективними

та

перспективними є методи, які комплексно впливають на продуктивний
горизонт, поєднуючи ефективні тепловий, хімічний та механічний впливи на
продуктивний горизонт.
Однією з найбільш перспективних технологій інтегрованої дії на пласт
є технологія комплексного водневого термобарохімічного впливу (КВТБХВ),
яку розроблено в ІПМаш НАН України. Хіміко-технологічний процес (ХТП)
зазначеної технології ґрунтується на ефекті водневої активації процесів
дифузії та фільтрації флюїду в пористому середовищі гірської породи
продуктивного горизонту під час протікання складної екзотермічної реакції в
свердловині.
Метою роботи є підвищення ефективності хіміко-технологічного
процесу КВТБХВ, зокрема його водневих стадій, шляхом фізичного та
математичного моделювання.
Для дослідження кінетики термобарохімічних процесів та фізичного
моделювання комплексного впливу, в тому числі водневого, на зміну
фільтраційно-ємнісних характеристик та проникності гірської породи
створено

експериментальний

технологічні

особливості

комплекс,

здійснення

який

дозволяє

відтворювати

хіміко-технологічного

процесу

технології КВТБХВ. Комплекс забезпечує його протікання в умовах,

максимально наближених до реальних пластових, дає можливість не тільки
досліджувати кінетику складної гетерогенної хімічної реакції під час
перебігу ХТП, але й визначати термобаричний та хімічний впливи рідких та
газоподібних

продуктів

реакції

горючо-окислювальних

складів

і

гідрореагуючих речовин (ГОС-ГРР), в тому числі водню, на зміну
фільтраційних характеристик кернів гірської породи.
Розроблено методику проведення експериментальних досліджень
кінетики ХТП, яка ґрунтується на послідовному змішуванні в реакторі двох
технологічних

рідин,

вимірюванні

та

фіксації

основних

параметрів

протікання термобарохімічного процесу та відтворює його максимально
близько до реального, який відбувається в свердловині. Аналіз одержаних
експериментальних графічних залежностей основних параметрів кінетики
ХТП, утвореного технологічними рідинами з базовим хімічним складом,
дозволив зробити висновки про неефективність його водневих стадій ХТП та
необхідність проведення

подальших досліджень для

вирішення цієї

проблеми.
Запропоновано методи впливу на характер протікання багатостадійного
ХТП термобарохімічного впливу, зокрема його водневих стадій. Тривалість
низькотемпературної стадії досягнуто за рахунок використання в складі
базової системи ГОС–ГРР суміші до 50 % пасивованих гранул від загальної
кількості нітрату амонію. Визначено основні типи швидкореагуючих ГРР на
основі лужних металів алюмінію та натрію. Зважаючи на високу хімічну
активність цих ГРР, запропоновано та опрацьовано методи їх практичного
застосування з використанням захисних оболонок. Експериментально
доведено, що додавання до базових технологічних рідин гідрореагуючих
речовин на основі алюмінію та натрію дозволяє на низькотемпературній
стадії процесу генерувати водень, який виступає як активатор дифузії та
фільтрації флюїду в гірській породі, а використання як активатора процесу
горіння синтезованого за удосконаленою технологією полімерного нітрилу
параціану в кількості 0,7-0,95 %, дозволяє підвищити температуру та
тривалість протікання високотемпературної стадії ХТП до рівня, на якому

при наявності активованого водню відбуваються процеси часткового
гідрокрекінгу важких вуглеводнів безпосередньо в пласті. Відновлено
технологічну лінію з синтезу параціану з аміду щавлевої кислоти, визначено
параметри його синтезу, які забезпечують покращення показників хімічної
чистоти

та

питомої

кількості

кінцевого

продукту.

Удосконалено

технологічний регламент синтезу.
Розроблено методику оцінки ефективності ХТП, яку засновано на
визначенні впливу різних за характером протікання ХТП технології КВТБХВ
на відновлення проникності та фільтраційно-ємнісних характеристик
закольматованих природних кернів, використання якої дозволяє визначати
найбільш ефективний за характером протікання хіміко-технологічний процес
для використання на свердловинах, у яких з різних причин зменшилася
продуктивність.
На створеному експериментальному комплексі в умовах, наближених
до пластових, здійснена обробка попередньо закольматованих стійкою до
руйнування водонафтовою емульсією кернів рідкими та газоподібними
продуктами реакцій, що утворюються в реакторі під час різних за характером
протікання ХТП. Експериментально встановлено, що ХТП КВТБХВ з
активацією полімерним нітрилом параціану та ГРР на основі алюмінію та
натрію є найефективнішим оскільки коефіцієнт відновлення проникності
обробленого керну за зазначеним ХТП склав 1,05, що свідчить не лише про
відновлення проникності, але й про її збільшення в порівнянні з початковою.
Розроблені
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покращення керованості водневих стадій ХТП та визначення ефективності
впровадження технології КВТБХВ на свердловинах з різними конструктивними
та геолого-технічними характеристиками, а також причинами зменшення
продуктивності.
З

метою

подальшого

підвищення

ефективності

впровадження

технології запропоновано методику удосконалення якості комп’ютерного 3D
моделювання КВТБХВ. Модель ґрунтується на розв’язанні системи рівнянь
Нав’є-Стокса, яку описують закони збереження імпульсу, маси та енергії, що

дає змогу описувати складні задачі фільтрації, в тому числі моделювати
процес КВТБХВ на реальних об’єктах. Закон збереження імпульсу в задачах
фільтрації залежно від характеру фільтрації представлено у вигляді законів
Дарсі, Форхгеймера та Дарсі з урахуванням дифузії (закон Фіка). В усі
рівняння системи, які описують закони фільтрації, входять коефіцієнти
проникності.
На відміну від більшості задач фільтрації, в яких коефіцієнти
проникності є константами, створено методику уточнення комп’ютерної 3D
моделі процесу водневого термобарохімічного впливу на продуктивні
горизонти свердловин, в якій в математичній моделі ураховуються
результати

експериментальних

досліджень
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відновлення проникності гірської породи внаслідок комплексного водневого
термобарохімічного впливу. В математичну модель фільтрації замість
розрахункових значень або констант проникності додається функція зміни
коефіцієнта відновлення проникності від відносного об’єму продуктів реакції
ХТП.
Експериментальна верифікація удосконаленої комп’ютерної моделі,
яка здійснювалася шляхом проведення порівняльного аналізу результатів
чисельного моделювання процесу фільтрації продуктів реакції на водневих
стадіях КВТБХВ та результатів експериментальних досліджень, проведених
на реальних кернах гірської породи, підтвердила суттєве підвищення
точності моделювання. Використання удосконаленої й верифікованої моделі
дозволяє з високою точністю описувати протікання фільтраційно-дифузійних
та тепломасообмінних процесів реальних ХТП під час обробки продуктивних
пластів, дає можливість робити прогнозні оцінки щодо результатів обробки.
Удосконалену математичну модель покладено в основу комп’ютерної 3D
моделі для постадійного комп’ютерного моделювання КВТБХВ з урахуванням
кінетики ХТП. Такий підхід набув особливої актуальності за умов, коли
завдяки розробленим методам з’явилася можливість керування стадіями,
особливо водневими, за тривалістю та температурними рівнями.

Розроблено алгоритм підготовки до імплементації технології з
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показники хімічних складів робочих технологічних рідин, які впливають на
характер протікання ХТП КВТБХВ, особливо його водневих стадій, та
необхідні для створення дизайну обробки кожної окремої свердловини з
урахуванням

її

індивідуальних

конструктивних

та
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характеристик та причин кольматації.
За розробленим алгоритмом створено дизайни обробок, за якими
виконано дослідно-промислові впровадження технології на свердловинах
України, Індії, Грузії та Туреччини. Результати підтвердили високу
ефективність удосконалених та використаних ХТП як у вертикальних, так і у
горизонтальних свердловинах.
Актуальність

роботи.
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нафтових,

газових

і

газоконденсатних свердловин визначається якісним станом привибійної зони
пласта, який погіршується ще на стадії первинного розкриття свердловини
(буріння і обсаджування), на якій відбувається механічна кольматація
привибійної зони свердловини буровими і цементуючими розчинами. В
період всього терміну експлуатації свердловини відбувається кольматація
привибійної

зони

пласта

продуктами
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асфальтосмолопарафіністими відкладеннями, що призводить до подальшого
зниження

проникності

продуктивного

пласта,

погіршення

його

гідродинамічного зв’язку зі свердловиною та зниження дебіту свердловини
відповідно.
На цей час хіміко-технологічні процеси є основою багатьох сучасних
технологій збільшення видобутку вуглеводнів.
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Національної академії наук України розроблено технологію комплексного
водневого і термобарохімічного впливу на продуктивний пласт, в якій
використовуються аномальні властивості водню в умовах багатостадійного
термогазохімічного хіміко-технологічного процесу. Цей процес складається з

декількох гетерофазних процесів з хімічними та фазовими перетвореннями,
на протікання яких впливають не тільки хімічні склади робочих
технологічних рідин, які реагують між собою, вміст та концентрації
активаторів або інгібіторів окремих реакцій, але й термобаричні умови, в
яких процес здійснюється.
Пілотні впровадження базової версії цієї технології показали її високу
ефективність на нафтових родовищах.
Подальше підвищення ефективності зазначеного хіміко-технологічного
процесу є актуальною задачею, розв’язання якої відкриває перспективу
використання технології на різних типах свердловин, долати різні причини
зниження їх продуктивності, розширювати можливості її застосування в
Україні та за кордоном, в тому числі для видобутку вуглеводнів з
нетрадиційних джерел.
Наукова новизна одержаних результатів:
˗ вперше створено експериментальний комплекс для дослідження
кінетики

хіміко-технологічного

процесу

комплексного

водневого

термобарохімічного впливу та фізичного моделювання комплексного впливу,
в тому числі водневого, на зміну фільтраційно-ємнісних характеристик та
проникності гірської породи, який дає змогу відтворювати технологічні
особливості здійснення хіміко-технологічного процесу зазначеної технології,
забезпечує його протікання в умовах, максимально наближених до реальних
пастових;
˗ вперше запропоновано методи керування водневими стадіями хімікотехнологічного

процесу

технології

комплексного

водневого

термобарохімічного впливу та експериментально доведено, що шляхом
додавання до базових технологічних рідин активаторів та інгібіторів
хімічних реакцій можна одержувати різні за характером протікання типи
процесів та їх окремих стадій. Це дозволяє шляхом використання
гідрореагуючих речовин на основі алюмінію одержувати водень та
підвищувати проникність гірської породи на низькотемпературній стадії
процесу, а шляхом введення у якості активатора процесу горіння

синтезованого за удосконаленою технологією полімерного нітрилу параціану
підвищувати температуру протікання високотемпературної стадії хімікотехнологічного процесу до рівня, на якому відбувається гідрокрекінг важких
вуглеводнів;
˗ вперше розроблено методику, яка дозволяє визначати найбільш
ефективний хіміко-технологічний процес технології комплексного водневого
термобарохімічного впливу. Методику засновано на порівняльному аналізі
експериментальних результатів впливу різних за характером протікання
хіміко-технологічних

процесів

на

відновлення

фазової

проникності

закольматованих кернів гірської породи;
˗ удосконалено методику уточнення комп’ютерного 3D моделювання
багатостадійного

процесу

водневого

термобарохімічного

впливу

на

продуктивні горизонти свердловин, в якій вперше в математичній моделі
ураховуються результати експериментальних досліджень нестаціонарного
процесу відновлення проникності гірської породи внаслідок комплексного
водневого термобарохімічного впливу, що дозволяє з високою точністю
описувати протікання фільтраційно-дифузійних та тепломасообмінних
процесів

реальних

хіміко-технологічних

процесів

під

час

обробки

продуктивних пластів.
Основні науково-технічні результати. Проведений пошук показав
відсутність в світі дослідницького обладнання, яке б дозволило здійснити
поставлені в роботі завдання та провести якісно необхідні дослідження, тому
створений експериментальний комплекс не має аналогів та дозволяє
досліджувати кінетику протікання хіміко-технологічного процесу не тільки
комплексного водневого і термобарохімічного впливу та подібних методів
інтенсифікації видобутку вуглеводнів, але й інших термогазохімічних
процесів, в тому числі з генеруванням водню.
Удосконалено технологію синтезу полімерного нітрилу параціану, який
є активатором протікання високотемпературної водневої стадії хімікотехнологічного

процесу

та

може

сумішевого твердого ракетного палива.

використовуватися

як

компонент

Розроблено

методику

низькотемпературній

стадії

одержання

активованого

хіміко-технологічного

водню

процесу

на

шляхом

використання пасивованих гідрореагуючих речовин на основі алюмінію.
Удосконалено алгоритм розробки дизайну хіміко-технологічного
процесу та підготовки до впровадження технології комплексного водневого і
термобарохімічного впливу, що ґрунтується на результатах фізичного та
постадійного комп’ютерного моделювання водневого термобарохімічного
впливів з прогнозуванням очікуваного ефекту.
Удосконалена в роботі технологія за показниками керованості ХТП та
багатофакторності хімічних та теплофізичних чинників впливу на ПЗП
забезпечує розширення можливостей її застосування на свердловинах з
різними причинами низької продуктивності, в тому числі для інтенсифікації
видобутку вуглеводнів з нетрадиційних джерел. Саме це забезпечує
зростання її затребуваності та надає суттєву перевагу технології КВТБХВ
перед іншими існуючими в світі термобарохімічними технологіями
інтенсифікації.
Практична значимість, обсяг впровадження роботи, досягнутий
ефект. Одержані результати роботи використано при удосконаленні хімікотехнологічного

процесу

та

підготовці

до

імплементації

технології

комплексного водневого термобарохімічного впливу на 13 нафтових та
газових свердловинах в Україні та за кордоном.
Пілотні впровадження удосконаленої технології довели збільшення
добового видобутку вуглеводнів з кожної свердловини від 1.5 до 6 разів.
У квітні 2014 року за вдосконаленою технологією було виконано
обробку продуктивного горизонту свердловини 15 Вільхівка (Західна
Україна). Свердловина була законсервована з нульовим дебітом понад 30
років тому. Теплові та хімічні методи обробки в 2013 році не дали
результатів.

Свердловина

характеризується

високим

вмістом

АСПО

(асфальтени і парафіни) в нафті і складною конструкцією привибійною
зоною поаста. Освоєння з технічних причин почалося тільки 07.2014 року.
Вже на 10 добу після обробки дебіт нафти перевищував 4 м3 на добу.

Зокрема, результати досліджень використано при впровадженні
технології інтенсифікації видобутку нафти на трьох нафтових свердловинах
з малим пластовим тиском компанії «Джиндал Петролеум Оперейтинг
Компані» (Грузія), на яких дебіт нафти підвищено на 33%, причому жоден з
використовуваних до цього часу методів, включаючи гідророзрив пласта
(максимальне збільшення до 12%), не давав суттєвого підвищення
продуктивності свердловин на даному родовищі.
За вдосконаленою технологією було здійснено обробку горизонту В-22
Луценківського ГКР (Україна, Полтавська область). Вже через вісім годин
після обробки спостерігався перелив рідини глушіння та вихід пачок
пластового

газу

на

поверхню.

В

результаті

обробки

відновлено

гідродинамічний зв’язок свердловини з продуктивним пластом. Вперше після
дворічної повної відсутності притоку газового конденсату, свердловина
почала працювати в режимі накопичення.
Вперше

технологію комплексного водневого і термобарохімічного

впливу з удосконаленим хіміко-технологічним процесом впроваджено на
родовищі зі 100%-м карбонатним колектором та густиною нафти 1,0 кг/дм3
(Туреччина, родовище Баті Раман), яка обумовлена вмістом асфальтенів у
нафті до 84 %. Збільшення динамічного та статичного рівнів нафти в
свердловині після обробки підтвердили її ефективність та відкрили
перспективи

для

подальшого

впровадження

технології

на

подібних

родовищах.
Використання удосконаленого технологічного регламенту на двох
свердловинах в Індії (Замовник – Inter Trans Techno-F.Z.C.) привело до
збільшення дебіту нафти на 170 та 220 % відповідно вже на третю добу після
обробки, що підтвердило не тільки ефективність технології, але й точність
прогнозних

розрахунків,

які

одержані

за

допомогою

удосконаленої

комп’ютерної моделі.
Визначено удосконалений хіміко-технологічний процес та успішно
використано при впровадженні технології комплексного водневого і
термобарохімічного впливу на свердловині з горизонтальним закінченням.

Довжина оброблюваного інтервалу – 300 метрів. Дебіт до обробки – 7,8
м3/добу, після обробки – 36-42 м3/добу. При цьому збільшено міжремонтний
інтервал з одного до шісти місяців. Тривалість ефекту – 4 роки.
Суттєвий економічний ефект від розробки може бути досягнуто шляхом
широкого впровадження вдосконаленої технології комплексного водневого і
термобарохімічного впливу на нафтових та газових родовищах як в Україні,
так і закордоном. Це дозволить підвищити дебіти свердловин та збільшити
коефіцієнт вилучення вуглеводнів з продуктивних пластів, зокрема тих, що
вважаються важковидобувними. Роботи з інтенсифікації основного фонду

малодебітних свердловин родовищ України можуть привести до
додаткового річного видобутку 180-260 тис. тонн нафти, 140-160 тис.
тонн газового конденсату та 1,5-1,9 млрд. м3 газу.
Кількість публікацій: 43, з яких: 7 статей у наукових фахових
виданнях України (3 – у міжнародній наукометричній базі Scopus, 1 − у
міжнародній наукометричній базі Web of Science); 6 − патенти України; 28 –
матеріали науково-технічних конференцій, зокрема, міжнародних. Згідно
бази даних Scopus загальна кількість посилань - складає 3, h-індекс (за
роботою) = 1; згідно бази даних Google Shcolar загальна кількість посилань складає 14, h-індекс (за роботою) = 2. За даною тематикою захищено 1
кандидатську дисертацію.
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