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АНОТАЦІЯ 

 

Велігоцький Д. О. Підвищення ефективності хіміко-технологічного 

процесу комплексної водневої термобарохімічної технології інтенсифікації 

видобутку вуглеводнів. На правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.17.08 − процеси та обладнання хімічної технології (16 – 

хімічна та біоінженерія). ˗ Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Під-

горного НАН України, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, Харків, 2020 р. 

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), 

хіміко-технологічний процес (ХТП) якої 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 дисертаційної 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 комплекс, який дозволяє відтворювати 

технологічні особливості здійснення хіміко-технологічного процесу 

технології КВТБХВ. Комплекс забезпечує його протікання в умовах, 

максимально наближених до реальних пластових, дає можливість не тільки  



2	
	
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 
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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 методи  та методики можуть використовуватися  для 

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 
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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 нестаціонарного процесу 

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 
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завдяки розробленим методам з’явилася можливість керування стадіями, 

особливо водневими, за тривалістю та температурними рівнями. 

Розроблено алгоритм підготовки до імплементації технології з 

урахуванням результатів фізичного й математичного моделювання. 

Розроблений алгоритм дозволяє визначати кількісні та якісні 

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 геолого-технічних 

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. 

Ключові слова: хіміко-технологічний процес, фізичне та  математичне 

моделювання, термобарохімічний вплив, водень, активація, проникність, 

гідрореагуючі речовини. 
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ABSTRACT 

 

Veligotskyi Dmytro. Increasing the effectiveness of the chemical-

technological process used in the integrated hydrogen thermobaric-chemical 

technology for stimulation hydrocarbon production. Мanuscript. 

The thesis for scientific Degree of the Candidate of Technical Sciences in 

the specialty 05.17.08 – Processes & Equipment of Chemical Technology (16 – 

Сhemical and bioengineering). – National Technical University «Kharkiv 

Polytechnic Institute», Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 

2020. 

 
 Analysis of modern technologies for increasing the production of 

hydrocarbons has shown that the most effective and promising techniques are 

those that have an integral effect on the production horizon by combining effective 

thermal, chemical and mechanical actions. 

One of the most promising technologies with an integral effect on the 

reservoir is that of complex hydrogen thermobaric-chemical effect (CHTBCE). Its 

chemical-technological process (CTP) is based on the effect of hydrogen activation 

of the processes of diffusion and fluid filtration in the rock porous medium of the 

production horizon during the complex exothermal reaction in the well. 

The objective of the dissertation is to improve the effectiveness of the 

IHTBCA chemical-technological process, in particular, its hydrogen stages by 

using physical and mathematical simulation. 

An experimental complex was developed to study the kinetics of 

thermobaric processes, and for physical simulation of the integral action, including 

the hydrogen one, on the alteration of rock porosity-permeability properties. The 

complex recreates the technological features of the chemical-technological process 

of the CHTBCE technology. The complex ensures its flow in conditions most 

closely approximating actual reservoir ones. It helps study not only the kinetics of 

the complex heterogeneous chemical reaction during CTP flow, but also allows 
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determining the thermobaric and chemical effect of liquid and gaseous products of 

the reactions of combustible-oxidation compositions and hydroreacting substances 

(COC-HRS), including hydrogen, on the change of the filtration properties of rock 

core samples. 

A technique was developed for experimental research into CTP kinetics. It is 

based on mixing two process fluids in sequence in a reactor, and measuring and 

registering the basic parameters of the thermobaric-chemical process to recreate it 

most closely to the actual one in the well. Analysis of the experimental graphs of 

the key kinetic parameters of the CTP created by the process fluids with the basic 

chemical composition demonstrated the ineffectiveness of the CTP’s hydrogen 

stages and the need to conduct follow-up research to solve this problem. 

Techniques were suggested for influencing the character of the flow of the 

multistage CTP thermobaric-chemical action, in particular, its hydrogen stages. 

The continuance of the low-temperature stage was achieved by using a mixture of 

up to 50 % of passivated granules of the total amount of ammonium nitrate in the 

base COC-HRS system. The main types of fast-reacting HRS based on alkali 

metals, aluminium and sodium were determined. With account of the high 

chemical activity of these HRS, methods were suggested and developed for their 

practical application with the use of protective sheaths. Experiments confirmed 

that adding hydroreacting substances based on aluminium and sodium to basic 

process fluids produces hydrogen at the low-temperature stage of the process. This 

hydrogen acts as an activator of diffusion and filtration of the fluid in the rock. 

Using 0,7-0,95 % of polymer nitrile paracyanogen synthesised by a refined 

technology as an activator of the combustion process increases the temperature and 

duration of the flow of the high-temperature CTP stage to a level at which, with the 

presence of activated hydrogen, partial hydrocracking of heavy hydrocarbons 

occurs directly in the reservoir. A process line was restored for synthesis of 

paracyanogen from oxamide. Parameters of its synthesis were found that ensure 

the improvement of the chemical purity and specific amount of the final product. 

The synthesis process regulations were refined. 
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A CTP effectiveness assessment method was developed. It is based on 

determining the impact of CHTBCE technologies with different CTP flow on the 

recovery of porosity and permeability properties of colmataged natural rock core 

samples. This method helps determine the most effective chemical-technological 

process for usage in wells whose productivity has dropped due to different reasons. 

In conditions close to reservoir ones, the experimental complex developed 

was used to treat core samples, preliminarily colmataged with a decomposition-

resistant water-petroleum emulsion, with liquid and gaseous reaction products 

formed in the reactor with different CTP flow profiles. Experiments established 

that the CHTBCE CTP, with activation by the polymer nitrile paracyanogen and 

HRS based on aluminium and sodium, is most effective because the return 

permeability of the treated core for the specific CTP was 1,05. This is indicative 

not only of permeability recovery, but also of its increase as compared to the initial 

one. 

The developed methods and techniques can be used for improving the 

controllability of CTP hydrogen stages. They can also be used for determining the 

effectiveness of introducing the CHTBCE technology at wells with different structural 

and geological-engineering characteristics, and for identifying the causes of production 

decrease.  

To increase technology introduction effectiveness, a method was suggested 

for refining the quality of computer 3D CHTBCE simulation. The model is based 

on solving a system of Navier-Stokes equations that describe the laws of 

conservation of momentum, mass and energy. This helps describe complex 

filtration problems and enables simulating the CHTBCE process in actual objects. 

The law of conservation of momentum in filtration problems, depending on the 

character of filtration, is presented as the Darcy law, the Forchheimer law and the 

Darcy law with account of diffusion (Fick’s law). All the equations of the system 

that describe filtration laws include the permeability coefficient. 

In contrast to the majority of filtration problems, in which permeability 

coefficients are constants, a technique was developed for refining the 3D computer 
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model of the process of hydrogen thermobaric-chemical action on the well 

production horizons. The mathematical model accounts for the results of 

experimental research into the unsteady process of recovery of rock permeability 

due to the integral hydrogen thermobaric-chemical action. The computational 

values or the permeability constants in the mathematical model of filtration are 

replaced with the return permeability change function depending on the relative 

volume of CTP reaction products. 

The refined computer model was verified experimentally by comparative 

analysis of the following: the results of numerical simulation of the reaction 

products filtration process at the CHTBCE hydrogen stages; and the results of 

experimental research conducted with actual rock cores. The verification 

confirmed a significant increase in simulation accuracy. The refined and verified 

model describes with high accuracy the flow of filtration-diffusion and heat-and-

mass transfer processes in the actual CTP during the treatment of production 

formations, and helps estimating treatment results. 

The refined mathematical model served as the basis of the computer 3D model for 

stepwise CHTBCE computer simulation with account of CTP kinetics. Such an 

approach became especially relevant under the condition when, owing to the 

developed methods, it became possible to control the stages, especially the 

hydrogen ones, for duration and temperatures. 

A procedure was developed for preparing to implement the technology with 

account of physical and mathematical simulation results. The developed procedure 

enables determining the quantitative and qualitative indicators of the chemical 

compositions of process fluids that affect the CHTBCE CTP flow, especially those 

of its hydrogen stages, and the treatment designs required the treatment of each 

well with account of its individual structural and geological-engineering 

characteristics and colmatation causes. 

The developed procedure was applied to creating the treatment design used 

for pilot industrial implementation of the technology on wells in Ukraine, India, 
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Georgia, and Turkey. The results have confirmed the high effectiveness of the 

refined and used CTP in both vertical and horizontal wells. 

Keywords: chemical-technological process, physical and mathematical 

modeling, thermobaric chemical effect, hydrogen, activation, permeability, 

hydroreacting substances. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Продуктивність 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 руйнування пласта і 

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.   

В Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного 

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 
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зниження їх продуктивності, розширювати можливості її застосування в 

Україні та за кордоном, в тому числі для видобутку вуглеводнів з 

нетрадиційних джерел. 

Зв′язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН 

України згідно з планами держбюджетних НДР НАН України та МОН 

України: «Создание научно-практических основ применения водорода в 

технологиях интенсификации добычи нефти, газа и газового конденсата» – 

по целевой комплексной программе «Водород в альтернативной энергетике и 

новейших технологиях» (ДР № 0111U006515), «Усовершенствование и 

подготовка к широкому внедрению водородной термобарохимической 

технологии интенсификации добычи нефти, газа и газового конденсата» – по 

целевой комплексной программе научных исследований НАН Украины 

«Стратегические минеральные ресурсы Украины» (ДР № 0113U005008), 

«Створення перспективної водневої технології підвищення дебіту та глибини 

вилучення нафти шляхом використання воденьгенеруючих наносуспензій» 

цільової програми наукових досліджень НАН України «Мінерально-

сировинна база України як основа безпеки держави» (ДР № 0116U006391); 

«Наукові основи використання нетрадиційних технологій для підвищення 

ефективності видобутку енергоносіїв (нафти, газу) і виробництва енергії» 

(ДР № 0102U007249); «Покращення робочих характеристик сумішевих 

твердих ракетних палив шляхом використання нових компонентів та 

удосконалення технології їх отримання» за цільовою науково-технічною 

програмою НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення 

обороноздатності і безпеки держави» (ДР № 0116U004399), де здобувач був 

відповідальним виконавцем окремих етапів роботи. 

Мета і задачі дослідження. Метою є підвищення ефективності хіміко-

технологічного процесу багатостадійної водневої термобарохімічної дії на 

продуктивні горизонти нафтових та газових свердловин шляхом фізичного та 

математичного моделювання. 
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Для досягнення мети поставлено такі задачі: 

– створити експериментальний комплекс для дослідження кінетики 

термобарохімічних процесів та фізичного моделювання комплексного впливу 

на фільтраційно-ємнісні характеристики та проникність гірської породи 

продуктивних горизонтів нафтових та газових свердловин. При цьому 

комплекс повинен відтворювати термобаричні умови, максимально 

наближені до реальних пластових; 

– запропонувати методи підвищення ефективності водневих стадій 

хіміко-технологічного процесу, на якому базується технологія комплексного 

водневого і термобарохімічного впливу, та провести експериментальні 

дослідження кінетики його протікання в умовах, наближених до пластових; 

– розробити методику експериментального визначення найбільш 

ефективного хіміко-технологічного процесу технології комплексного 

водневого і термобарохімічного впливу для використання на свердловинах з 

різними причинами зменшення продуктивності;  

– удосконалити комп’ютерну 3D модель багатостадійного процесу 

водневого термобарохімічного впливу на зміну проникності гірської породи 

та створити методику її уточнення та верифікації; 

– розробити алгоритм підготовки до імплементації технології 

комплексного водневого і термобарохімічного впливу з урахуванням 

результатів фізичного та математичного моделювання хіміко-технологічного 

процесу. 

Об’єкт дослідження – хіміко-технологічні процеси багатостадійної 

водневої термобарохімічної дії на продуктивні горизонти нафтових 

свердловин. 

Предмет дослідження – теплообмінні, дифузійні, гідродинамічні, 

гетерофазні закономірності протікання хіміко-технологічного процесу 

технології комплексного водневого і термобарохімічного впливу та методи 

підвищення його керованості та ефективності. 
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Методи дослідження. Теоретичною базою виконаних досліджень є 

фундаментальні положення теорій фільтрації та дифузії, теплообміну, 

гідродинаміки, математичного моделювання та чисельного аналізу. 

Використано комплексний підхід, що включає фізичне моделювання та 

експериментальні дослідження, в яких застосовувались сучасні методи 

вимірювання та аналізу: хіміко-аналітичні, мікроскопічні, оптичні, 

термометрія, термогравіметрія, хроматографія, спектральний аналіз. 

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 

хіміко-технологічного 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 хіміко-

технологічного процесу до рівня, на якому відбувається гідрокрекінг важких 

вуглеводнів; 
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– 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. 

Практичне значення одержаних результатів у галузі хімічних 

технологій. 

Створено експериментальний комплекс, який 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 хіміко-

технологічного процесу та може використовуватися як компонент 

сумішевого твердого ракетного палива (пат. 99412, пат. 120529).  

Розроблено методику одержання активованого водню на 

низькотемпературній стадії хіміко-технологічного процесу шляхом 

використання пасивованих гідрореагуючих речовин на основі алюмінію (пат. 

102501). 
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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. 

Одержані результати роботи використано при удосконаленні хіміко-

технологічного процесу (пат. 106717, 108333, 113256) та підготовці до 

імплементації технології комплексного водневого термобарохімічного 

впливу на 13 нафтових свердловинах в Україні та за кордоном.  

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, не 

давав суттєвого підвищення продуктивності свердловин на даному родовищі.  

Вперше  технологію комплексного водневого і термобарохімічного 

впливу з удосконаленим хіміко-технологічним процесом було 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.    
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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. Тривалість ефекту – 4 роки. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати роботи, що 

винесено на захист, здобувачем одержані особисто. Серед них: 

обґрунтування структури   дослідження, створення експериментального 

комплексу для досліджень кінетики термобарохімічних процесів та 

фізичного моделювання комплексного водневого і термобарохімічного 

впливу на зміну фільтраційно-ємнісних характеристик та проникності 

гірської породи, розробка методів керування водневими стадіями хіміко-

технологічного процесу комплексного водневого і термобарохімічного 

впливу шляхом використання полімерних активаторів горіння, синтезованих 

за  удосконаленою здобувачем технологією, та гідрореагуючих речовин на 

основі алюмінію та натрію, створення методики та проведення досліджень з 

визначення найбільш ефективного хіміко-технологічного процесу технології 

комплексного водневого і термобарохімічного впливу для використання на 

свердловинах з різними причинами зменшення продуктивності, 

удосконалення методики експериментального уточнення комп’ютерної 3D 

моделі багатостадійного процесу комплексного водневого і 

термобарохімічного впливу на продуктивні горизонти свердловин і 

алгоритму створення дизайну хіміко-технологічного процесу та підготовки 

до впровадження технології. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідалися на: Международной научно-

практической конференции «Перспективы использования альтернативных и 

возобновляемых источников энергии в Украине» (Судак, 2013); «Сучасні 

проблеми машинобудування» (Харків, 2010 – 2016, 2018, 2019); 2-й науково-

практичній конференції «Сучасні тенденції використання палива, яке 



	 13 

виробляється з вугілля, в промисловості та енергетиці» (Алушта, 2013);  

науково-звітних сесіях «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх 

технологіях»  (Київ, 2011, 2014); «Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку геології: наука і виробництво» (Одеса, 2014 – 2019); Технічній 

нафтогазовій конференції та виставці SPE з розвідки та видобутку (Москва, 

2014); «Інтегровані технології та енергозбереження» (Харків, 2018); 7th 

International Conference of Sustainable Development (Rome, Italy, 2019). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 41 науковій 

праці, з яких: 7 статей у наукових фахових виданнях України (2 – у 

міжнародній наукометричній базі Scopus, 1 − у міжнародній наукометричній 

базі Web of Science; 6 − патенти України; 27 – матеріали науково-технічних 

конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації двома мовами, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 183 

сторінки; з них 63 рисунки за текстом; 7 таблиць за текстом; список з 188 

найменувань використаних джерел на 25 сторінках; 2 додатки на 14 сторінках.
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РОЗДІЛ 1 

 

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТЕХНОЛОГІЙ 

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ШЛЯХИ 

ПІДВИЩЕННЯ  ЇХ  ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

1.1  Аналіз ефективності існуючих технологій інтенсифікації 

видобутку  вуглеводнів та процесів, на яких вини засновані 

 

Продуктивність нафтових, газових і газоконденсатних свердловин 

визначається якісним станом привибійної зони пласта [39, 43, 128, 155], який 

характеризується головним чином його проникністю, тобто спроможністю 

фільтрувати вуглеводні до вибою свердловини. Практично всі пласти, що 

являють собою такі породи, як піски, пісковики, карбонати, доломіти, глини, 

водночас мають досить високу пористість і невисоку природну проникність. 

Тому через такі породи можлива фільтрація, як правило, тільки газу і то 

лише за великого пластового тиску. Природна проникність продуктивного 

пласта значно 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 

ПЗП продуктами руйнування пласта і асфальтосмолопарафіністими 

відкладеннями, що призводить до подальшого зниження проникності 

продуктивного пласта та зниження дебіту свердловини відповідно.  

Зазначені фактори впливають на якість фільтраційних властивостей ПЗП, 

порушують гідродинамичний зв’язок продуктивного пласта зі свердловиною, 

в результаті чого знижується її продуктивність. Рішення проблеми 

збільшення видобутку і зростання коефіцієнта вилучення вуглеводнів, 

зокрема, нафти, вбачається в створенні та впровадженні спеціальних 

технологій інтенсифікації підвищення дебіту свердловин. 
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На цей час існує багато методів відновлення і підвищення 

продуктивності як окремих свердловин, так і всього родовища. Як правило, 

вони ґрунтуються на різних видах фізичного та хімічного впливу на пласт [6, 

35, 36, 39, 43, 44, 68 – 70, 72, 80, 104, 107 – 109, 115, 119, 123, 124, 126, 140, 

142, 144, 156, 172, 188]. Це теплові, кислотні, лужні обробки або їх комбінації. 

Окремо, як найбільш ефективний метод, позиціонується гідродинамічний 

розрив пласта [177, 184]. Однак і в останнього є свої обмеження в 

застосуванні, особливо на нафтових родовищах з високим вмістом парафіну 

в продукції свердловини і високою загрозою подальшого збільшення 

обводнення пласта. 

Перспективним напрямом інтенсифікації видобутку нафти на таких 

родовищах є поєднання теплової та хімічної дій [69]. 

Для з’ясування стану питання щодо розвитку термохімічних методів 

інтенсифікації видобутку нафти і газу із застосуванням різних хімічних 

джерел енергії, конверсійних вибухових речовин (ВР), ракетних, торпедних 

палив та їх компонентів проведено пошук матеріалів патентної і науково-

технічної літератури, присвяченої розробці нових і вдосконаленню відомих 

технологічних рішень. 

Проведені дослідження показали, що 90 % публікацій припадає на 

частку США і колишнього СРСР, де досягнуті найбільші успіхи у розробці 

методів обробки привибійної зони нафтових, газових і газоконденсатних 

свердловин. Імовірність успіху під час обробки привибійної зони методом 

термобарохімічного впливу (ТБХВ) становить 60-70 % [44, 119]. 

У роботах [91, 92] розглянуто вплив на пласт продуктів горіння ВР і 

піротехнічних сумішей, ракетних палив, твердих, рідких, гелеподібних і 

газоподібних паливно-окислювальних складів. Створювана розвинена 

система тріщин збільшує проникність пласта [91, 92]. 

Широкого поширення в США набули рідкі і суспензійні вибухові 

речовини типу ТАЛ - 1005С, РТС - 4, РТС - 8, що містять нітрометан, тротил, 

гексаген, алюмінієву пудру. Випробування ТАЛ - 1005С проводилися в п’яти 
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штатах США і в Канаді. У семи газових і нафтових свердловинах 

спостерігалося п’ятикратне збільшення дебіту за рахунок розриву пласта 

детонацією і спрацьовування цих ВР в тонких тріщинах. Крім того, за 

даними випробувань встановлено, що в середньому ймовірність потроєння 

дебіту свердловин складає 50 %. Розроблена технологія рекомендується для 

стимулювання свердловин глибиною до 1800 м. У гірському бюро США 

проведена оцінка можливості використання нітрогліцерину і сумішей на його 

основі для розриву пластів. Показано, що їх використання в обсаджених 

свердловинах веде до пошкодження колони в зоні перфорації і збільшення 

дебіту газу на 40 % [165]. 

На бітумних пластах нафтових свердловин Татарстану були успішно 

проведені промислові випробування рідиннонаповнених вибухових речовин , 

які складалися з гексагену з дибутілфталатом або розчином каучуку типу 

СКТН [44].  В роботі [142] описано пристрої порохових акумуляторів тиску, 

що складаються з декількох порохових зарядів, що збираються в гірлянду на 

петлі металевого троса. У бітумному пласті за допомогою шнурової торпеди 

спочатку створювалася первинна сітка тріщин, потім за допомогою желонки 

на вибій подавалося 10-20 кг рідиннонаповнених вибухових речовин. Суміш 

підривалася вибуховим патроном типу ПАТУ. В результаті багаторазових 

вибухів проникність бітумного шару підвищувалася в 2-3 рази. Утворення 

тріщин за такої обробки підтверджують дані свердловинно-акустичного 

телевізійного дослідження. 

З наукової інформації випливає, що рідкі вибухові речовини 

забезпечують температуру реакції біля 2000-3500 °С і утворення великої 

кількості газів високого тиску, що поступово руйнують свердловину [119]. 

Проте багаторазове проведення вибухів за допомогою РВР й імпульсний 

вибух забезпечують ефективне утворення тріщин і в десятки, а іноді і в сотні 

разів збільшення проникності. При аналізі кернів необроблених свердловин 

їх проникність становила менше 0,1 мД. Після обробки пласта вибухами 

проникність склала 40-80 мД. Перед детонацією рідкими вибуховими 



	 17 

речовинами типу нітрометану рекомендується герметизація свердловин 

установкою цементного моста або пробки висотою не менше 15-30 м. 

Були запатентовані способи утворення тріщин за допомогою вибуху в 

присутності розклинювальних агентів, а саме – скляних кульок, піску, 

алюмінієвих частинок та ін. Не прості за складом, але досить ефективні 

паливно-окисні вибухові суміші запропоновані в США [108, 109]. Вони 

включають 40-75 % нітропарафіну, нітрометану, нітроетану, нітропропану, 5-

30 % нітровані желатини і 5-20 % інертного балістичного модифікатора 

(кварцовий пісок, алюміній, мармур, скло, оксиди металів). Безпека 

закачування бризантних сумішей забезпечується таким чином: на поверхні 

біля гирла свердловини встановлюють дві посудини з бризантними 

системами. Судини з’єднані з нагнітальними трубами, опущеними до зони 

продуктивного пласта. З судин ВР витісняються повітрям. 

Ефективність термохімічного впливу на пласт залежить від безлічі 

факторів і, перш за все, від амплітуди зміни тиску і відповідно температури, 

загальної тривалості впливу, динаміки наростання або спаду тиску в зоні 

хімічного перетворення речовин. Значущість кожного чинника у вирішальній 

стадії визначається геолого-технічними характеристиками системи (свердло-

вина – пласт): це склад породи, тріщинуватість, пористість, газопроникність 

та інше. У більшості випадків свердловинної геотехнології, коли 

найважливішим елементом стає збільшення області підвищеної проникності 

пласта, застосування великих зарядів переважно, якщо це дозволяють 

стійкість свердловин і сейсмобезпека району. Кращі результати отримані при 

використанні внутрішньопластових зарядів в свердловинах, що експлуатують 

щільні колектори з пісковика. У слабких карбонатних породах (в основному 

крейдяних) ефективність вибуху знижується. Реакції гірських порід на силові, 

теплові та інші види впливу під час використання різного виду порохових 

генераторів і пристроїв із застосуванням ВР, оцінка їх ефективності та 

розробка основ управління вибухом, деформаційні процеси в пластах, аж до 

їх завершальної стадії – руйнування детально вивчені і описані в роботах [44, 
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47, 91, 92]. Чисто хімічні зміни порід і флюїдів, які утворюються під дією 

продуктів згоряння, в зазначених роботах практично не розглядалися. 

Як свідчать теоретичні та експериментальні оцінки, а також 

накопичений досвід натурних випробувань [56, 108, 109, 178], для багатьох 

реальних продуктивних пластів більш ефективними є не «гострі», з малим 

часом впливу, а плавні і періодично повторювані імпульси. Інакше кажучи, 

вплив на щільні малопроникні пласти має здійснюватися не детонуючими, а 

палаючими енергоносіями в режимі циклічного підвищення тиску. Тоді як 

природні тріщини, що містять вуглеводні, часто мають протяжність 23-25 м, 

імпульсний розрив пласта призводить до утворення радіальних тріщин 

довжиною 30-35 м від стовбура тріщини. Тому використання способу 

імпульсної обробки пласта дозволяє здійснити зв`язок природних тріщин на 

відстанях між ними більших, ніж можливо досягти за рахунок застосування 

тільки одиночних порохових зарядів [14, 178]. 

Як не детонуючі, а палаючі енергоносії в закордонній і вітчизняній 

практиці знайшли досить широке поширення порохові газогенеруючі 

пристрої (ПГГП), застосування яких у багатьох випадках дає позитивний 

ефект. Правильно підібрана маса заряду таких пристроїв виключає порушен-

ня цілісності цементного каменю й обсадної колони. Перші пропозиції щодо 

застосування ПГГП в свердловинах з’явилися в Угорщині і США в 1959 році, 

а в 60-х роках почалися системні розробки подібних пристроїв в Радянському 

Союзі [55, 178]. В основу сучасних конструкцій ПГД БК покладено пристрій, 

в який гірлянда з декількох зарядів з центральним каналом збирається на 

дюралюмінієвих трубках. У трубки поміщені піротехнічні запалювачі, 

ініційовані від піропатрона, що знаходиться в запалювальній голівці. Джере-

лом робочого газу є сумішеві паливні системи. Як окислювач сумішевих па-

лив найбільшого поширення набув перхлорат амонію, а перхлорат калію 

використовується значно рідше. Пальне сполучне – це вуглеводневі 

з’єднання типу каучуків, смол, пластмас, парафінів з вуглем та ін. 

Застосування металевих горючих – порошків алюмінію або магнію 
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приводить до підвищення температури горіння, що підвищує потужність 

заряду і стабільність горіння сумішевого палива. Прикладом типової 

сумішевої композиції може служити відомий склад: перхлорат амонію – 72 %, 

сополімер бутадієну каучуку і акрилової кислоти (зв’язка) – 18,8 %, алюміній 

– 9 %, окис магнію – 0,2 % [126]. 

Розглянемо сутність керованого імпульсного розриву, який полягає в 

збільшенні природних тріщин за рахунок використання паливно-окисної 

суміші на основі стабілізованого розчину перекису водню і порохових 

зарядів. Як стабілізуючий агент для перекису водню використовується 

амінотріметіленфосфорна кислота, концентрація перекису водню в межах 30-

90 %. Ця технологія містить у собі три основних етапи. На першому етапі 

проводять розрив пласта за допомогою порохового газогенератора. На 

другому – в свердловину вводять стабілізований розчин окислювача – 

перекису газогенератора. При вході в пласт стабілізатор перекису, 

контактуючи з породою, розкладається, створюючи надлишковий тиск, що 

сприяє збільшенню протяжності радіальних тріщин. Як показує практика, 

багатоетапна обробка є значно ефективніше одноетапної. 

Технологія робіт з обробки ПЗП спалюванням в свердловинах високо-

пластичних горючо-окислювальних складів (ГОС) на основі перхлоратів 

амонію і трансформаторного масла передбачає закачування суміші через 

насосно-компресорні труби з наступним спуском генератора тиску для 

займання їх стовпа [45]. Є пропозиції з використання як ГОС водного 

розчину солей амонію: нітрату, хлориду і гідроортофосфату [107, 143]. 

Послідовне ініціювання запалювальних пристроїв відбувається із затримкою 

в часі, шляхом підпалу тільки нижнього пристрою. Промислові 

випробування з використанням аналогічних в’язкопластичних ГОС типу 

ГОС-I, ГОС-II, ГОС-III на основі перхлоратів були проведені в свердловинах 

Західно-Тебукського родовища в об’єднанні «Комінефть» і дали стійке 

протягом (1,5-3 років) підвищення притоку нафти в 1,5-5 разів. 
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Однак перхлоратні склади являють собою гетерогенні системи великої 

в’язкості, їх закачування дуже ускладнене і займає багато часу. Крім того, 

вони мають високий рівень пожежовибухонебезпеки. При закачуванні ГОС-1 

в свердловину № 175 «Сергієвськнефть» відбулося самозаймання суміші, що 

призвело до серйозної аварії, внаслідок чого подальше застосування їх в 

свердловинах було припинено [119]. На думку американських фахівців, для 

зниження небезпеки закачування в свердловину високоенергетичних ГОС їх 

слід доставляти в контейнерах або готувати в свердловині з відповідних 

компонентів [109]. 

Технології та результати впровадження термохімічного впливу на ПЗП 

видобувних і нагнітальних свердловин з використанням екзотермічних 

реакцій металевого гранульованого магнію з соляною кислотою, що йдуть з 

виділенням водню, подані в [58, 115, 142]. Показана висока ефективність 

проведених робіт, особливо за наявності тріщин в пласті і введенні в них 

магнію. Теоретичні та експериментальні роботи [47, 48], присвячені 

дослідженню внутрішньопластового фільтраційного горіння і процесам теп-

лопереносу рушійними джерелами тепла, описують явище, назване 

акумуляцією тепла, яке дозволяє проводити циклічне внутрішньопластове 

горіння. Математичне моделювання процесу і аналіз його результатів 

свідчать про технічну можливість та технологічну ефективність використан-

ня циклічного внутрішньопластового горіння для підвищення нафтовидобут-

ку з пластів на родовищах в’язких нафт з рідкісною сіткою тріщин. Широке 

впровадження методу в практику вимагає певного виду доробок. Як показу-

ють численні літературні дані, основні труднощі полягають в ініціюванні 

фільтраційного горіння і усуненні його нестійкості при великих глибинах за-

лягання продуктивних пластів, крім того, реалізація процесу пов’язана з дуже 

великими кількостями окислювача, що подається в пласт. 

Для розробки родовищ з важкою нафтою та природними бітумами 

досить ефективно застосовується технологія парогравітаційного дренажу 

(SAGD) [164]. Фізичний зміст цієї технології полягає в закачуванні великого 
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об’єму пару високої температури через парні горизонтальні свердловини, 

одна з яких знаходиться на відстані до 5 метрів над другою. Енергія фазового 

переходу витрачається на прогрів породи та флюїду. Після нагрівання, в 

верхню свердловину продовжують закачувати пар, а з нижньої починають  

видобувати нафту, в’язкість якої суттєво зменшується в порівнянні з 

початковою.  

Технологія SAGD та її удосконалена версія HI-SAGD [173] 

характеризуються достатньо великим коефіцієнтом нафтовилучення. Проте,  

підвищення ефективності та економічності цієї технології було досягнуто 

саме шляхом поєднання теплової обробки з хімічною. В технології ES-SAGD 

чергують закачування пару та гарячих розчинників вуглеводнів [163]. Слід 

відзначити, що ці технології є дуже складними в реалізації, потребують 

великих матеріальних, в першу чергу, енергетичних витрат. Закачування 

пари з циркуляцією до початку дренування продовжується декілька місяців. 

Метод не працює в вертикальних свердловинах, потребує спеціальне парне 

буріння горизонтальних свердловин. Ці технології неможливо 

використовувати для реновації працюючих свердловин, яких на цей час 

переважна більшість. 

Одним з найбільш ефективних методів механічного впливу на пласт, є 

гідродинамічний розрив пласта (ГРП) та його різновиди. Метод засновано на 

закачуванні в продуктивний горизонт спеціальної рідини (гелю) під тиском, 

який перевищує гірський, до появи в пласті тріщини, яка суттєво збільшує 

площу притоку флюїду. В цьому випадку мова йде не про відновлення або 

підвищення природної проникності породи, а саме про збільшення площі 

живлення свердловини. Багатостадійний ГРП разом з горизонтальним  

бурінням відкрили можливість видобувати газ з ущільнених пісковиків та 

сланців [184]. Впровадження технології ГРП добре відпрацьовано, 

виконується з використанням сучасних методів моделювання, які дозволяють 

оптимізувати процес та створювати дизайн майбутньої тріщини [177]. Але і в 

випадку з ГРП, ця технологія стає більш ефективною в разі поєднання з 
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хімічними методами [158]. Так, використання спеціальних термохімічних 

рідин ініціює в пласті мікровибухи, утворює додаткові тріщини, знижує поріг 

механічної міцності породи.  

Разом з цим, технології ГРП мають обмеження у використанні, які  

пов’язані з наявністю у складі флюїду великого вмісту парафіну, близькістю 

водоносних горизонтів, що створює високу загрозу подальшого збільшення 

обводнення продуктивного пласта, тощо. До того ж, для проведення ГРП 

потребується велика кількість води, яку після його проведення потрібно 

очищувати (а це тисячі, а в разі багатостадійного ГРП, десятки тисяч метрів 

кубічних). Технологія складна в реалізації, потребує участі багатьох одиниць 

спеціальної техніки. Використання на свердловинах з потенційно 

невеликими дебітами недоцільно. 

Ще одним сучасним напрямком обробки привибійної зони свердловини  

з метою інтенсифікації є використання хімічних джерел енергії для 

створення одночасно механічного та теплового впливів на пласт. Достатньо 

перспективним  може бути використання пропелентів (компонентів ракетних 

палив) [174], які підпалюються в привибійній зоні свердловини. При згорянні 

утворюється велика кількість газів, які розривають пласт. Але енергія 

витрачається в основному на механічне тріщиноутворення з незначним 

прогріванням. Тріщини не закріплюються, існує вірогідність руйнування 

ПЗП.  

Хіміко-технологічний процес внутрішньопластового горіння нафти 

серед методів підвищення нафтовилучення виділяється різноманітністю 

фізико−хімічних явищ, що його супроводжує. Основна суть 

внутрішньопластового горіння зводиться до генерування теплоти 

безпосередньо в пласті, за рахунок реакцій окислення і горіння компонентів 

нафти з киснем повітря, який нагнітається з поверхні [35, 36]. Як правило, 

температура фронту горіння перевищує температуру насичення водяної пари 

і знаходиться в межах від 400 °С до 600 °С. Таким чином підвищується 
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рухливість фракцій, що не згоріли та завдяки зміні їх властивостей 

збільшується коефіцієнт вилучення нафти з пласту.  

Проведений аналіз технологій інтенсифікації, які засновано на одному 

факторі впливу пласт, виявив, що вони не є достатньо ефективними. Тому 

існує тенденція зі створення та збільшення використання технологій, які 

комплексно впливають на продуктивний горизонт, поєднуючи ефективні 

тепловий, хімічний та баричний (механічний) впливи на продуктивний 

горизонт. 

 

1.2 Особливості процесів технологій з багатофакторною дією на 

продуктивні пласти  

 

Останнім часом широкого впровадження набули методи, які 

реалізують не тільки однофакторну дію на пласт, а поєднують декілька 

факторів впливу одночасно. Це термохімічні, термогазохімічні або 

термобарохімічні методи. Частіше всього їх засновано на введенні у пласт  

великої кількості теплової енергії в поєднанні з фізико-хімічним або  

механічним впливом на кольматанти, гірську породу та флюїди, які її 

насичують.     

Так в роботах [8, 9,] наведено метод термохімічної дії бінарних 

сумішей – горючо-окислювальних складів, які представляють собою водні 

розчини аміачної селітри, ініціаторів горіння – гідридів металів або нітриту 

натрію. Хіміко-технологічний процес цієї  технології реалізується шляхом 

закачування в пласт водних розчинів БС за різними каналами (НКТ і 

затрубний простір). Вони вступають в контакт в привибійній зоні пласту та 

реагують з виділенням теплоти та газу, які фільтруються далі в пласт під 

тиском, який утворюється під час реакції. Процес є керованим за 

інтенсивністю та напрямку впливу.  

Систему регульованого закачування селітри та ініціатора її  

розкладання в свердловину розглядається по аналогії з термохімічним 
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газогенератором, при роботі якого усю селітру, яку закачують, розглядають 

як джерело газу та тепла, які одержуються під час реакції 

 

NH4NO3 →N2 + H2O + 0,5O2 + Q1. 

 

Такий хіміко-технологічний процес спрямовано насамперед на 

видалення  АСПВ.  

Газ, що виділяється в реакції, розчиняється у пластовому флюїді,  

знижує його в’язкість і густину та забезпечує роботу свердловини в режимі 

газліфту. 

У [20, 151] розглянуто спосіб термохімічної дії на привибійну зону 

продуктивного пласта дисперсної системи на основі нітрату карбаміду. 

Хіміко-технологічний процес такого підходу заснований на взаємодії нітрату 

карбаміду з нітритом натрію.  

Вживання цих реагентів дозволяє підвищити температуру оброблюваної 

зони пласта в середньому на 250-270 °С, якої цілком достатньо, щоб 

розплавити парафінисті та асфальтосмолисті відкладення, що знаходяться в 

поровому просторі та забезпечити їхню рухливість. 

При контакті дисперсної системи нітрату карбаміду з водою, 

комплексна сіль азотнокислого карбаміду розпадається на початкові 

компоненти – азотну кислоту і карбамід, які взаємодіють між собою та 

нітритом натрію з виділенням великої кількості тепла 

 

2NaNO2 + 4HNO3 + CO(NH2)2→ 2NaNO3 + N2↑ + N2O↑ + 2NO2↑ +  

+ CO2↑ + 4H2O+ Q. 

 

Азотна кислота позитивно впливає не тільки на породу пласта, 

ефективно розчиняє мінеральні компоненти, але й зменшує в’язкість 

вуглеводневих флюїдів. Ця технологія достатньо ефективна, під час її 

реалізації  практично відсутня корозійна дія на устьове обладнання та труби 
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(бо кислота утворюється  в безпосередній близькості від забою). Але, окрім 

того, що існують проблеми з одержанням на вибої азотної кислоти очікуваної 

концентрації, основна дія на пласт та флюїди, яка утворюється при 

здійсненні процесу – хімічна. 

Сучасним напрямком комплексного впливу на пласт є 

термобарохімічний вплив [37, 107, 110, 111], в якому як високоенергетичні 

компоненти в використовуваних технологічних сумішах, застосовуються 

речовини, які синтезуються з утилізованих боєприпасів, непридатних для 

подальшого використання і зберігання. Основний напрям робіт – створення 

комбінованих зарядів з балістичних порохів, сумішевих вибухових речовин і 

компонентів ракетного палива [120]. Дослідження та широкі промислові 

випробування отриманих зарядів на деяких гранітних кар’єрах України 

показали перспективність цього напрямку. 

Тому подальші дослідження було спрямовано на синтез і використання 

нових високоенергетичних паливних систем, які були б як джерелом 

активних газів, так і постачальником хімічно акумульованого тепла. 

Як основа для нових джерел енергії пропонується використовувати 

утилізовані конверсійні речовини, що залишилися в Україні від колишнього 

військово-промислового комплексу. Це, перш за все, системи, які утворюють 

водень, компоненти торпедних і ракетних палив, балістичних і сумішевих 

порохів. Питання переробки порохів вирішувалися вченими ІПМаш НАН 

України спільно з фахівцями підприємств «Укрвибухпром» і «Укрвибухбуд» 

в рамках госпдоговірної тематики. Речовини досліджували, подрібнювали, 

розчиняли у воді, додавали каталізатори і різні, стабілізуючі процес горіння, 

добавки. Створені хімічні джерела енергії нового покоління використовували 

для потреб нафтовидобувної промисловості. Їх закачували в зону розкритого 

продуктивного пласта нафтових, газових і газоконденсатних свердловин, що 

знизили свою продуктивність і підлягають інтенсифікації. Під дією 

внутрішньопластової температури горючі компоненти окислюються, а потім 

згоряють в кілька стадій: спочатку використовується вода, потім 
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розкладаються зневоднені і нагріті компоненти порохів. Під час горіння 

виділяються хімічно активні гази і тепло, що впливають на пласт. При цьому 

зміні піддаються як порода (збільшується її проникність, зменшується 

сипкість), так і насичуючий її флюїд. Промислові випробування, які 

ґрунтуються на термобарохімічному впливі, що отримується таким чином, 

показали досить високу ефективність описаної технології. 

Пріоритет у створенні і використанні технології термобарохімічного  

впливу на газоконденсатних і нафтових родовищах України і Росії належить 

ІПМаш НАН України і відображений в роботах Щербини К.Г. і 

Кравченка О.В. [21, 100, 152, 148, 150, 153]. В рамках даних досліджень 

зроблено розширення асортименту ВР за рахунок переробки балістичних 

порохів компонентів торпедних палив, а також отримання дешевих 

високобрізантних систем шляхом використання селітри і комбінування 

матеріалу з коллоксіліновими порохами. Окислювачем хімічної начинки 

торпед й ініціатором горіння їх компонентів є найпоширеніша в природі і 

дешева речовина – вода [50]. Водночас водень, що виділяється в результаті 

реакції – найвисокоенергетичніша речовина з усіх існуючих [74]. Основні 

складові торпедних палив – борорганічні сполуки  (карборани), бор і лужні 

метали, які в результаті переробки набули здатності горіти в воді. Ці 

гідрореагуючі склади мають властивості, які можуть перетворити 

недетонуючі балістити в високоенергетичні брізантні системи, що ефективно 

працюють в обводнених свердловинах. 

Відомо, що іон водню – дуже слабкий окислювач, тому при 

виробництві торпедних палив застосовуються технології, що знижують 

енергетичні бар’єри взаємодії в системі: вода – пальне. Ці технології є нови-

ми при отриманні ВР. Тут слід відзначити такий вид технологічної обробки 

поверхні як механохімічна активація. Механохімія відкриває можливість 

проведення навіть термодинамічно заборонених реакцій, знижує температуру 

займання речовин, іноді на сотні градусів, забезпечуючи режими стабільного 

і швидкого горіння гідрореагуючих сумішей (ГРС) у воді  [129]. 
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В основу концепції створення нового типу комбінованих зарядів з 

баліститів і компонентів торпедних палив покладено ідею надання системам 

бризантних властивостей, переведення режиму швидкого горіння в 

детонацію при створенні належних умов безпеки проведених робіт і 

максимальної реалізації термодинамічних властивостей під тиском. Процес 

відбувається за рахунок утворення гідрореагуючими складами бульбашок 

водню, що є джерелами резонансних і детонаційних явищ під час горіння 

[145]. Дискретно-імпульсна подача енергії в пласт у багато разів перевищує 

дію високоенергетичних брізантних ВР. За допомогою методу резонансно-

флуоресцентної спектроскопії переконливо доведено, що передполум’яні 

процеси окислення компонентів ГРС є джерелами активних радикалів [7], 

тобто центрами розвитку ланцюгових процесів горіння. 

Дослідження показали, що при згорянні ГРР в суміші з баліститами 

конденсовані продукти реакції на 85% складаються з частинок розміром 5 – 

10 мкм. Вимірювання проводили на растровому електронному мікроскопі 

РЕМН-2УЧ.1 в режимі відображаючих електронів в Національному 

університеті ім. В.Н. Каразіна, м. Харків. Такий розмір частинок сприяє 

зниженню критичного діаметра хвилі горіння (здатності поширюватися 

вузькими каналами) [119]. Дані високотемпературні процеси в присутності 

водню сприяють крекінгу-піролізу важких вуглеводневих фракцій і 

утворенню тріщин безпосередньо в пласті [149, 152].  

Водень в даній технології виділяється, як правило, із з’єднань на основі 

бору (зокрема, ізопропілметакарборану) тільки на високотемпературній 

стадії процесу. Температура піролізу (близько 800 °С) часто призводить до 

утворення в пласті піролитичного коксу і різних смол, тому, якщо не 

вдається організувати внутрішньопластове горіння в присутності кисню, то 

ці речовини можуть стати кольматантами і додатково знизити проникність. У 

цього підходу є ще один недолік – відсутність ефективних факторів впливу 

на збільшення проникності колектора на низькотемпературній фазі обробки, 
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а також складність управління процесом утворення тріщин, який в окремих 

випадках може призводити до руйнування колектора.  

Дослідження з насичення активованим воднем кернів при підвищених 

температурах і тисках підтвердили зниження їх межі міцності [68]. До 

серйозних недоліків даної технології можна віднести і те, що як буферну 

рідину (для доставки в ній гідрореагуючих речовин в зону реакції) 

використовуються хлорорганічні сполуки  [100, 102, 103],  які в багатьох 

країнах заборонені для застосування в нафтогазовидобувній промисловості.  

 Отже, з проведеного обзору сучасних технологій видно, що  намітилася 

тенденція зі  створення та впровадження технологій, які мають комплексну 

спрямованість на вирішення відразу декількох проблем зниження дебіту 

свердловини. При чому, одну з вагомих ролей відіграють саме передові 

хімічні методи, які інтегруються з тепловими і механічними.  

 

1.3 Особливості організації хіміко-технологічного процесу 

технології комплексного водневого термобарохімічного впливу на 

привибійну зону свердловини  

 

Саме з метою реалізації інтегрованої дії на чинники зменшення дебіту 

під час технологічної обробки привибійної зони, в ІПМаш розроблено 

науково-практичні основи інноваційної технології  комплексного водневого 

термобарохімічного впливу на привибійну зону продуктивного  пласта  

свердловини [65, 106, 72, 105, 112, 180, 181]. 

Головним елементом створеної технології є водень, який використовується 

на різних стадіях хіміко-технологічного процесу.   

ХТП технології КВТБХВ реалізується шляхом роздільно-послідовної 

доставки в привибійну зону продуктивного пласта двох технологічних 

свердловинних рідин [76], кожна з яких представляє суспензію [22] з горючо-

окиснювальних сумішей і гідрореагуючих складів. Змішування даних рідин 

приводить до серії екзотермічних хімічних реакцій з активним утворенням 
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газів (Н2, СО, CO2, N2O, NO2), гарячих кислот – соляної, азотної і плавікової.  

 На рис. 1.1 представлено схему реалізації технологічного процесу і 

основні чинники впливу на пласт [171]. Водень, який виділяється на 

початковій стадії термохімічного процесу покращує проникність колектора і 

сприяє фільтрації хімічно активних компонентів в пласт, де відбуваються їх 

вторинні реакції з мінеральною частиною пласта і кольматантами. На 

високотемпературній стадії процесу (250-350 °С) в умовах високого тиску, в 

присутності активованого (атомарного й молекулярного) водню і 

каталізаторів реалізується процес гідрокрекінгу АСПВ з утворенням газових 

і дистилятних фракцій [70, 93, 116]. 

 
Рисунок 1.1. Схема реалізації технологічного процесу КВТБХВ та основні 

фактори дії на пласт  

 

Гарячі гази, що генеруються в ході процесу, ефективно залучаються до 

процесу обробки. Крім прогріву порового простору, CO2 знижує в’язкість 

нафти, NO2 – реагує з водою, в тому числі пластовою, і вже безпосередньо в 

ПЗП утворює азотну кислоту, СО – сприяє поліпшенню фільтраційних 

властивостей пласта. 
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Реакція ГРР з водою знижує обводненість ПЗП, призводить до 

зневоднення гетерофазного реакційного середовища і підвищення 

концентрації утворених в ході реакції азотної і соляної кислот. Суміш азотної 

та соляної кислот приводить до утворення царської горілки, хімічна 

активність якої істотно вище, ніж у кожної з цих кислот окремо. Це дозволяє 

ефективно впливати на тверду фазу цементувальних і бурових розчинів, 

мінеральну частину пласта як теригенних, так і карбонатних колекторів. 

Високотемпературний вплив на оброблюваний горизонт продуктами реакції 

приводить не тільки до хімічної обробки пласта, але і до механічного 

тріщиноутворення за рахунок високих градієнтів тиску і температур.  

Пілотно-промислові випробування даної технології на нафтогазових 

родовищах показали її ефективність. Але з метою розширення меж та  

подальшого підвищення ефективності застосування, а також можливості 

максимального адаптування технології під проблеми незадовільної 

продуктивності кожної конкретної свердловини з урахуванням її 

індивідуальних геолого-фізичних та конструктивних характеристик набуває 

важливості питання – підвищення керованості хіміко-технологічного процесу 

водневого та термобарохімічного впливу на пласт, вирішення якого є одним з 

основних та найбільш актуальним напрямком подальшого розвитку 

технології.  

Під керованістю ХТП технології КВТБХВ [24] мається на увазі 

можливість отримання водню, інших газів та хімічно-активних компонентів 

(речовин) в потрібних заданих концентраціях, а також дотримання виділення 

необхідної (теплової) енергії на різних стадіях процесу термобарохімічної 

обробки продуктивних пластів.  

Результати досліджень, що наведені в [68, 70, 80], довели, що водень є 

активатором процесів дифузії та фільтрації в пласт, в присутності водню, 

особливо атомарного, навіть в умовах невисоких температур, підвищується 

проникність гірської породи привибійної зони свердловини. 

Особливістю технології комплексного водневого і термобарохімічного 
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впливу на привибійну зону продуктивного горизонту є генерування 

активованого водню на всіх температурних стадіях термобарохімічного  

процесу, що потребує суттєвих змін при виборі термобаричних режимів 

проведення обробки, методів їхнього керування, вибору нових типів та 

композицій ГРР і ГОС та їх підготовки до впровадження.   

Реалізація комплексного впливу на пласт залежить не тільки від вибору 

ГРС, які зумовлюють кінетичні показники генерування водню, важливим 

також є забезпечення термобаричних режимів шляхом використання системи 

ГОС-ГРР. 

В роботі [80] розроблено технологічний регламент проведення робіт на 

свердловинах та запропоновано алгоритм підготовки до реалізації водневої 

термобарохімічної технології, одним з етапів якого є комп’ютерне 3D 

моделювання комплексної водневої термобарохімічної дії на привибійну 

зону пласта. За результатами розрахунково-теоретичних та експери-

ментальних досліджень розроблено методику уточнення математичної 

моделі процесу фільтрації водню у поровий простір привибійної зони 

свердловини шляхом урахування експериментальних даних зі зміни 

проникності породи під впливом водню. Розроблена методика дозволила 

суттєво підвищити точність моделювання термобарохімічного процесу, 

удосконалити алгоритм визначення якісних та кількісних показників й 

складів робочих сумішей, які використовуються на кожній зі свердловин, та 

більш точно визначати прогнозні результати зі збільшення дебіту 

свердловини від впровадження технології.   

Запропонована математична модель враховує ефект водневої активації 

дифузії, що дозволило суттєво підвищити ефективність моделювання 

термобарохімічної дії на пласт взагалі. Однак така модель має суттєвий 

недолік. Оскільки процес водневої термобарохімічної дії є багатостадійним і 

для підвищення якості моделювання кожної його окремої стадії, особливо 

водневих, тому що кожна окрема з них характеризується своїми 

утворюванними активними чинниками, термобаричними умовами та 
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часовими проміжками її протікання. Таким чином під час моделювання 

кожної наступної стадії процесу необхідно враховувати ефект від впливу, 

який відбувся на попередній стадії процесу.  

Розширення можливостей застосування цієї технології, в тому числі 

для інтенсифікації видобутку вуглеводнів з нетрадиційних джерел, та 

зростання її затребуваності, напряму залежить від можливості забезпечення 

необхідних рівнів хімічних та теплофізичних чинників впливу на ПЗП. Це 

стосується кожної із стадій ХТП, особливо тих, на яких генерується водень. 

При цьому необхідно мати механізми управління тривалістю як всього 

багатостадійного термобарохімічного процесу, так і кожної його окремої 

стадії.  

 Основним шляхом підвищення ефективності таких технологій є  

підвищення ефективності та інтенсифікації хіміко-технологічних процесів, 

на яких вони засновані.  

 

1.4 Основні методи підвищення ефективності хіміко-технологічних 

процесів  

 

Проведено аналіз літературних джерел, присвячених класифікації та  

методам підвищення ефективності ХТП. Особливо увагу приділено 

гетерофазним процесам з хімічними та фазовими перетвореннями, 

досліджуючи які, необхідно враховувати особливості їх протікання на межах 

розділу фаз. Проведено аналіз робіт Айнштейна В.Г. [5], Гельперина М.І. [38], 

Дитнерського Ю.І. [45, 46], Касаткіна Л.В. [52], Пляцука Л.Д. [118], 

Товажнянського Л.Л. [133, 134, 182], Солов’я В.В. [15], Бастєєва А.В. [15, 18], 

який показує, що такі процеси найчастіше багатостадійні, тобто складаються 

з декількох паралельних або послідовних стадій. Як правило, швидкість 

протікання цих процесів в цілому визначається стадіями, що їх лімітують. 

Характерною рисою гетерогенного процесу є його багатостадійність, 

тобто поряд з однією або декількома стадіями хімічних реакцій протікають 
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дифузійні (або конвективні) стадії, пов’язані з підведенням реагентів в зону 

реакції і відведенням продуктів в результаті дифузії. У загальному випадку 

швидкості окремих стадій, що складають гетерогенний процес, можуть 

істотно різнитися і по-різному залежати від зміни параметрів хіміко-

технологічного процесу, причому швидкість його протікання на окремій 

стадії може визначати хід процесу, в тому числі ставити питання про його 

неефективність [15, 17, 48, 53, 61, 62, 63, 96, 97, 122, 125, 135]. 

 Розглянуто методи досліджень та розрахунків хімічних, дифузійних, 

тепломасообмінних і гідродинамічних процесів в хімічних технолоогіях.  

Багато хіміко-технологічних процесів може бути реалізовано різними 

методами у відповідному апаратному оформленні [16, 41, 52, 54, 64, 118, 119, 

121, 356]. 

Лімітуючу стадію називають також визначальною стадією. Під цим 

розуміють таке. Якщо якась стадія процесу − лімітуюча, то закономірності 

відповідного режиму і цієї стадії збігаються. Наприклад, в кінетичному 

режимі  швидкість  перетворення  залежить  від  температури  так  само,  як  і 

швидкість реакції. У дифузійному режимі збігаються швидкість 

перетворення і швидкість масопереносу. 

Після виявлення лімітуючої стадії процесу вживають заходів, що 

забезпечують підвищення швидкості цієї стадії. Так, якщо процес протікає в 

кінетичній області, створюють умови, що прискорюють хімічну реакцію; 

якщо процес протікає в дифузійній області, то прискорюють процес дифузії; 

якщо ж процес протікає в перехідній області, то створюють умови, що 

підвищують і швидкість хімічної реакції, і швидкість дифузії. 

При проведенні хімічних процесів вихідні продукти на різних стадіях, 

крім стадії власне хімічного перетворення, піддаються змішуванню, беруть 

участь в процесах розчинення, перенесення в зону реакції, нагріваються і т. п. 

Переважна більшість хіміко-технологічних процесів відбувається в кілька 

стадій, але, як правило, одна зі стадій є найбільш «повільною» і визначає 

швидкість всього процесу. Тому виявлення й інтенсифікація лімітуючих 



	 34 

стадій є важливою задачею при розробці і проектуванні хіміко-технологічних 

процесів і обладнання, що їх реалізує. 

Багатостадійні процеси протікають, як правило, через ряд послідовних 

стадій. Швидкості стадій можуть бути різними, тому швидкість процесу в 

цілому близька за величиною до швидкості найповільнішої реакції, а 

експериментально знайдені значення порядків реакції за даними речовинами 

близькі за величиною до значень стехіометричних коефіцієнтів, що стоять 

перед формулами речовин в хімічному рівнянні найповільнішої стадії [42, 57, 

94]. 

Якщо реакція здійснюється шляхом стадій (не обов’язково всі з них є 

хімічними), що протікають послідовно і одна з цих стадій вимагає значно 

більшого часу, ніж інші, тобто йде набагато повільніше, то така стадія 

називається лімітуючою. Саме ця найповільніша стадія визначає швидкість 

всього процесу. 

Поняття лімітуючої стадії як стадії, що визначає швидкість процесу в 

цілому, має велике значення, і тому дослідження кінетики гетерогенних 

систем зазвичай починають з встановлення лімітуючої стадії процесу. 

Найбільш просто її розпізнати за температурним коефіцієнтом сумарної 

швидкості процесу. Сутність зазначеного методу полягає в 

експериментальному визначенні сумарної швидкості процесу за різних 

температур. У літературі питання про механізм процесу трактується різними 

авторами по-різному [86, 95, 99]. 

Вивчення конкретних гетерогенних процесів зазвичай проводять за 

такою схемою: 

– розглядається загальна схема процесу (фізична картина явища, її 

основні елементи); 

– визначається структура процесу, тобто виділяються складові процесу, 

і встановлюється їх взаємодія, визначається розподіл речовин в об’ємі; 

– виходячи зі структури процесу на основі рівнянь матеріального і 

теплового балансу складається математична модель процесу – рівняння, 
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необхідні для розрахунку процесу; 

– за допомогою математичного моделювання проводиться аналіз 

гетерогенного хімічного процесу і визначаються стадії, які  його лімітують; 

– визначаються шляхи інтенсифікації процесу. 

У роботах Денисова Е.Т. [42], Дитнерського Ю.І. [45,46], Панченкова 

Г.М. [99], колективу авторів [87] проблема інтенсифікації таких процесів 

вирішується саме за рахунок впливу на ці стадії. 

 У роботах Кравченка О.В., Суворової І.Г., Бастєєва А.В. [15, 17, 63, 

67] для інтенсифікації хіміко-технологічних процесів в технологіях 

запропоновано використовувати методи активації. Під активацією мається на 

увазі додавання в систему додаткової енергії або речовин-активаторів. В 

роботі [80] запропоновано єдиний методологічний підхід до підвищення 

ефективності фізико-хімічних та хіміко-технологічних процесів, при якому їх 

інтенсифікація здійснюється шляхом об’єктно-орієнтованої активації, при 

цьому речовини-активатори та/або додаткова енергія утворюються саме під 

час протікання лімітуючих стадій цих процесів та безпосередньо в  

середовищах, в яких вони відбуваються.  

 Саме ця методологія в подальшому буде використовуватися для 

досягнення максимального рівня ефективності ХТП технології КВТБХВ. 

  
1.5 Основні технічні вимоги до створюваного дослідницького  

комплексу 

 

Проведення пілотних досліджень ефективності ХТП безпосередньо на 

свердловині це коштовний захід, в ході якого витрачаються дуже великі 

кошти на матеріали, робочі суміші, використання техніки та людських 

ресурсів. До того ж, помилки в підготовці та проведенні робіт можуть 

призвести до негативних, а інколи до незворотних результатів. Тому 

механізм визначення найбільш ефективного ХТП технології КВТБХВ  

повинен бути відпрацьованим в лабораторних умовах. Це потребує  
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проведення дослідження кінетики термобарохімічних процесів і фізичного 

моделювання комплексного впливу на фільтраційно-ємнісні характеристики 

та проникність гірської породи в умовах, максимально наближених до 

реальних свердловинних.    

Опрацьовано основні  технічні вимоги до дослідницького комплексу, на 

якому можливо проводити повний цикл зазначених досліджень:  

– забезпечувати послідовне змішування двох або більше в’язких  

вихідних рідин (в тому числі, суспензій);  

 – забезпечувати гідродинамічну ідентичність процесу змішування  

технологічних рідин при початкових тисках та температурах в реакторі, 

наближених до пластових; 

– витримувати температури до 400 °С (короткочасні до 600 °С) та тиски 

до 50 МПа (короткочасні до 70 МПа). Саме такі термобаричні параметри 

характеризують ХТП технології КВТБХВ в пластових умовах; 

 – забезпечувати можливість не тільки досліджень кінетики складної 

гетерогенної хімічної реакції, але й визначення термобаричного та хімічного 

впливів рідких та газоподібних продуктів реакції ГОС–ГРР, в тому числі 

водню, на зміну фільтраційних характеристик кернів гірської породи. Всі ці 

процеси повинні протікати в термобаричних умовах, наближених до 

пластових.  

Аналіз літературних джерел показав, що в світі не існує дослідницьких 

установок та комплексів, на яких без суттєвої модернізації було б можливо 

проведення фізичного моделювання зазначених хіміко-технологічних 

процесів.  

На рис. 1.2 наведено схему експериментальної установки для 

дослідження процесів водогазового впливу при витісненні в’язких нафт. 

Однією з переваг установки є те, що кернотримач 18 дає можливість 

проведення дослідів з наборними кернами довжиною до 300 мм, також в 

схемі присутній сепаратор, який дає змогу чітко розділити газову та рідку 

фази при проведенні досліджень. Установка має досить складну конструкцію, 
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її оснащено великою кількістю проміжних ємностей, з’єднань та 

трубопроводів високого тиску. Вузька направленість установки не дає 

можливості прокачувати крізь керновий матеріал нічого, окрім чистих газів 

та рідин. Відсутній реактор для здійснення хімічних реакцій унеможливлює 

дослідження кінетики ХТП. 

   
Рисунок 1.2. Схема експериментальної установки для дослідження 

процесів водогазового впливу при витісненні в’язких нафт 

 
 Однією з найбільш сучасних і високотехнологічних є установка для 

вивчення кінетики реакцій процесів окислення при лінійному підвищенні 

температури в пористому середовищі під високим тиском (HPRTO), яку 

розроблено і виготовлено в Університеті Калгарі (Канада) рис. 1.3 [159 - 161]. 

Дану установку створено спеціально для проведення фізичного моделювання 

хіміко-технологічних процесів сучасних методів підвищення нафтовіддачі 

пластів (EOR), таких як: хімічні та гібридні, внутрішньопластове горіння, 

закачування повітря під високим тиском, закачування пара для розробки 

важких нафт; комбіновані методи: закачування СО2 і відпрацьованих газів, 

закачування гарячої води, внутрішньопластова переробка нафти та ін. в 

умовах максимально наближених до пластових і має обмеження за робочими 

показниками тиску до 41 МПа і температурі до 1200 °С. 
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Рисунок 1.3. Принципова схема установки HPRTO 

 

Основний елемент установки HPRTO виготовлено з якісної 

нержавіючої сталі марки 316, яка дозволяє безпечно проводити роботи з 

агресивними середовищами. Це означає, що в цій установці теоретично є 

можливим проведення досліджень кінетики протікання ХТП КВТБХВ. 

 Детальний аналіз показав, що без суттєвої модернізації, дослідження  

на цій установці також неможливо провести. Зокрема, в установці 

забезпечується подача в реакційну зону рідких та газоподібних середовищ, 

але не має можливості подачі в’язких суспензій з розміром часток твердої 

фази до 3 мм. Максимальний робочий тиск є також недостатнім для 

моделювання пластових  умов.  

Так основним елементом експериментальної установки (рис. 1.4),  яку 

було  раніше створено в  ІПМаш НАН України [25],  є циліндричний реактор, 

який призначений для відтворення умов, наближених до умов в 

продуктивному пласті; двох кернотримачів, для розміщення в них 

циліндричних зразків кернів.  

              Позначення 
1-манометр; 
2-вентиль; 
3-регулятор обжимного 
   тиску; 
4-регулятор протитиску; 
5-регулятор подачі  
   тиску; 
6-газовий хроматограф; 
7-термопара з номером. 
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Рисунок 1.4. Експериментальна установка для дослідження впливу 

комплексної водневої термобарохімічної дії на керни гірської породи 
1 – реактор; 2 – камери - кернотримачі зразків кернів; 3 – ресивер; 4 – елементи запірної 

арматури; 5 – стравлювальний клапан; 6 – станина; 7 – датчики температури; 8 – 
мікропроцесорний датчик тиску; 9 – ресивери; 10 – кран для зливу; 11 – термокабель і 

теплоізолятор; 12, 13 – мірні ємності; 14, 15, 16 – крани; 17 – багатоканальний вимірювач-
регулятор; 18 – комп’ютер; А – перша технологічна рідина; В – друга технологічна рідина 

 

Можна відмітити, що розташування двох кернотримачів в реакторі на 

різних рівнях, дає можливість обробки одночасно двох кернів, причому один 

з них (у верхній камері) може оброблятися газо- і пароподібними продуктами 

реакції, а другий (в нижній камері) – знаходиться в безпосередньому контакті 

з гетерофазним газорідинним середовищем. Але на жаль, установка має 

суттєві недоліки: 

– малий внутрішній об’єм реактора дозволяє працювати з 

обмеженими об’ємами технологічних рідин; 

– максимальний робочий тиск в реакторі до 5,0 МПа, що суттєво 

нижче необхідного; 

– максимально допустимі температури в реакторі – до 250 °С. 
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Оскільки систему подачі другої технологічної рідини організовано 

зовні реактора, то це робить неможливим здійснення змішування її з першою 

технологічною рідиною в умовах заданого надлишкового тиску.  

Таким чином, на цей час відсутні експериментальні установки, які б  

дозволяли проводити повний цикл досліджень ХТП технології КВТБХВ.  

Тобто, одним з головних завдань дисертаційної роботи є створення  

принципово нового дослідницького комплексу, який би відповідав 

наведеним вище основним технічним вимогам, дозволяв би досліджувати 

кінетику хіміко-технологічного процесу КВТБХВ, проводити фізичне 

моделювання комплексного впливу, в тому числі водневого, на зміну 

фільтраційно-ємнісних характеристик та проникності гірської породи,  

відтворював би технологічні особливості здійснення ХТП зазначеної 

технології в умовах, максимально наближених до реальних пластових. 

Результати експериментальних досліджень, які буде одержано на 

створеному комплексі дозволять ураховувати в комп’ютерній 3D моделі 

багатостадійного процесу водневого термобарохімічного впливу на 

продуктивні горизонти свердловин не тільки ефект водневої активації 

дифузії [68, 70], але й характер протікання ХТП, особливості кожної з його 

стадій, в першу чергу,  водневих. 

 

 1.6  Структура дослідження  

 

Виходячи з вищенаведеного, розроблено структуру досліджень (рис. 

1.5), в якій головними складовими є створення нового експериментального 

комплексу, розробка методів та методик дослідження кінетики й визначення 

ефективності процесу, удосконалення математичної моделі впливу ХТП на 

зміну проникності гірської породи при впровадженні технології КВТБХВ. 
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Рисунок 1.5. Структура досліджень  
  

1.7  Висновки за розділом 1 
 

1. Проведений аналіз хіміко-технологічних процесів, які покладено в 

основу сучасних технологій підвищення видобутку вуглеводнів, довів, що 

найбільш ефективними та перспективними є технології, які комплексно 

впливають на продуктивний горизонт, поєднуючи ефективні тепловий, 

хімічний та баричний (механічний) впливи на продуктивний горизонт. 

2. Однією з найбільш ефективних технологій інтегрованої дії на пласт є  

технологія комплексного водневого термобарохімічного впливу, хіміко-

технологічний процес якої ґрунтується на ефекті водневої активації процесів 

дифузії та фільтрації флюїду в пористому середовищі гірської породи 

продуктивного горизонту під час протікання складної екзотермічної реакції в 

Створення експериментального комплекса для 
дослідження кінетики ХТП КВТБХВ та обробки 

кернів гірської породи.  
Розробка методики проведення досліджень. 

Розробка методів підвищення керованості ХТП 
комплексного водневого термобарохімічного 

впливу 

Розробка методики визначення ефектовності 
ХТП різних за характером протікання 

Удосконалення методики комп'ютерного 3D 
моделювання  багатостадійного процесу 

КВТБХВ на зміну проникності гірської породи 
продуктивних пластів шляхом уточнення 

математичної моделі з урахуванням результатів  
проведених експериментальних досліджень 

Розробка алгоритма підготовки до 
впровадження технології КВТБХВ з найбільш 
ефективним ХТП під умови конкретної 

свердловини   
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свердловині. Запропоновано підвищувати ефективність зазначеного ХТП 

шляхом фізичного та математичного  моделювання. 

3. Проведено аналіз літературних джерел, присвячених інтенсифікації 

ХТП. Показано, що в даному випадку ефективним є використання 

методології активації  на лімітуючих стадіях ХТП. 

4. Показано, що підвищення ефективності використання зазначеного 

хіміко-технологічного процесу можна досягти шляхом забезпечення 

необхідних рівнів хімічних та теплофізичних параметрів впливу на 

привибійну зону пласта, на кожній із стадій протікання ХТП, особливо на 

тих, на яких генерується водень.  

5. Показано, що в світі не існує дослідницького устаткування та 

комплексів, на яких без суттєвої модернізації можливо проводити 

експериментальні дослідження та фізичне моделювання зазначених хіміко-

технологічних процесів, визначати їх ефективність.   

Визначено основні технічні вимоги до створюваного дослідницького  

обладнання. Результати експериментальних досліджень, які буде одержано 

на створеному комплексі, дозволять ураховувати в комп’ютерній 3D моделі 

багатостадійного процесу водневого термобарохімічного впливу на 

продуктивні горизонти свердловин не тільки ефект водневої активації 

дифузії, але й характер протікання ХТП, особливості кожної з його стадій, в 

першу чергу, водневих. 

6. Розроблено структуру досліджень, в якій головними складовими 

визначено створення нового експериментального комплексу, розробка 

методів та методик дослідження кінетики й визначення ефективності процесу, 

удосконалення математичної моделі впливу ХТП на зміну проникності 

гірської породи при впровадженні технології КВТБХВ. 

 

 

 

 



	 43 

РОЗДІЛ 2 

 

СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМЛПЕКСУ ДЛЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПРОТІКАННЯ ХТП ТА ФІЗИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ КВТБХВ НА ЗМІНУ ПРОНИКНОСТІ ГІРСЬКОЇ 

ПОРОДИ 

 

2.1 Основні технічні параметри та конструктивні й функціональні 

особливості   дослідницького  комплексу 

 

2.1.1 Експериментальний модуль для фізичного моделювання та 

дослідження кінетики ХТП КВТБХВ 

До експериментального комплексу для дослідження кінетики хіміко-

технологічного процесу КВТБХВ, фізичного моделювання комплексного 

впливу, в тому числі водневого, на зміну фільтраційно-ємнісних 

характеристик та проникності гірської породи, окрім наведених раніше, 

висунуто додаткові  технічні вимоги, зроблено  уточнення.  

Комплекс повинен забезпечувати:  

– гідродинамічну ідентичність процесу змішування технологічних рідин 

при початкових тисках та температурах в реакторі, наближених до пластових; 

– послідовне змішування двох або більше вихідних технологічних рідин 

(суспензій) у вертикальному протяжному циліндричному реакторі при 

початкових тисках та температурах в ньому, наближених до пластових;  

 – витримувати температури до 400 °С (короткочасні до 600 °С) та тиски 

до 50 МПа (короткочасні до 70 МПа). Саме такі термобаричні параметри 

характеризують ХТП технології КВТБХВ в пластових умовах; 

 – забезпечувати можливість не тільки досліджень кінетики складної 

гетерогенної хімічної реакції, але й визначення термобаричного та хімічного 

впливів рідких та газоподібних продуктів реакції ГОС-ГРР, в тому числі 

водню, на зміну фільтраційних характеристик кернів гірської породи. Всі ці 
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процеси повинні протікати в термобаричних умовах, наближених до 

пластових;  

– зберігання герметичності, навіть в присутності активованого водню, 

який має аномально високі фільтраційні та дифузійні характеристики в 

порівнянні з усіма речовинами в природі;  

– вимірювання та зберігання вимірюваних параметрів під час 

протікання ХТП. 

Ще однією з вимог є наявність в комплексі кернотримача для обробки 

кернового матеріалу гірської породи продуктами реакції, які будуть 

утворюватися під час протікання термогазохімічного процесу. На цей час не 

існує кернотримачів [159 – 161], які б одночасно відповідали усім вимогам 

стійкості до змінного агресивного  середовища від лужного до  кислотного, та 

ще й в умовах високих температур та тисків, забезпечували б швидку 

установку та герметизацію без руйнування кернів. Ураховуючи важливість 

фіксації основних швидкозмінних параметрів протікання ХТП, комплекс 

повинен бути укомплектованим апаратно-програмним модулем для 

вимірювання та збереження цих параметрів з можливістю подальшої їх 

обробки й візуалізації у графічному вигляді.   

Також, ураховуючи високі тиски та температури, агресивність 

середовища, які притаманні ХТП КВТБХВ, комплекс повинен забезпечувати 

безпечність проведення досліджень.  

 В умовах багатозадачності, яка висувається перед створюваним 

комплексом, за доцільною прийнята модульна компоновка. Схему 

дослідницького комплексу, який відповідає усім зазначеним вище вимогам, 

наведено на рис. 2.1.   

Дослідницький комплекс [34, 171] складається з чотирьох 

експериментальних модулів, кожен з яких на схемі виділено пунктиром та 

означено римськими цифрами I–IV: 

– модуль I – для фізичного моделювання термобарохімічних процесів та 

дослідження їх кінетики, які відбуваються в ПЗП в умовах, максимально 
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наближених до свердловинних;  

–  модуль ІІ – для дослідження фільтраційно-ємнісних характеристик і 

проникності гірської породи; 

 

 
Рисунок 2.1. Схема дослідницького комплексу 

1 – реактор; 2 – верхня камера реактора; 3 – нижня камера реактора; 4 – шаровий кран;              
5 – термокабель; 6 – термооболонка; 7 – датчики температури; 8, 21, 22 – манометри 

механічні; 9, 17, 18 – термодатчики; 10 – насос гідравлічний високого тиску; 11 – балон з 
аргоном або азотом; 12 – кернотримач; 13 – термокабель; 14 – датчик температури; 15 – 
лінія високого тиску; 16 – компресор високого тиску; 19 – ресивер; 20 – витратомір; 23 – 

клапан скидний; 24 – мембрана запобіжна 
 

–  модуль III для проведення досліджень впливу високотемпературних 

продуктів реакції ГОС–ГРР на зміну властивостей флюїдів, які знаходяться у 

внутрішньопоровому просторі гірської породи та погіршують її фільтраційні 

якості. Результати цих досліджень в рамках цієї дисертації не розглядаються.  

–  апаратно-програмний модуль IV для вимірювання, зберігання та 

візуалізації основних параметрів. 

Модулі І,  ІІ та ІІІ та частина вимірювального обладнання апаратно-

програмного модулю IV, розміщено у броньованому металевому відсіку з 
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товщиною стінки не менше 6 мм та оснащеному примусовою витяжною з 

вентиляцією (рис. 2.2).  

 
Рисунок 2.2. Броньований відсік 

 

Вікна виконано з багатошарового органічного скла загальною 

товщиною 100 мм. Всі органи керування комплексом підчас проведення 

дослідів винесено за межі відсіку. Фіксація, обробка та візуалізація 

результатів досліджень здійснюється за допомогою комп’ютерів, які 

розташовані в приміщенні для дослідників.  

 Головним елементом модулю I є циліндричний реактор 1 (рис. 2.1) з 

внутрішнім діаметром 62 мм та висотою більш 1,5 метри.  

Для виготовлення реактора (камери для змішування технологічних 

рідин) взято стандартну НКТ діаметром 73 мм, товщиною стінки 5,5 мм, 

матеріал – сталь 40Х, яка використовується в нафтогазовидобувних 

свердловинах і розрахована на робочий тиск 110 МПа. Стандартна НКТ має 

розмір від 9 до 10 м в довжину, тому НКТ обрізано до необхідного розміру, 

виходячи з вимог розрахункового об’єму реакційної зони та реологічних 

властивостей двох технологічних рідин. Для з’єднання з іншими елементами 

конструкції установки на секції НКТ виконано конусну різьбу і накручено 

сполучну муфту.  

 Внутрішній об’єм реактора спеціальним шаровим краном 4 розділено 

на дві частини 2 і 3, в яких розміщуються технологічні рідини до змішування, 
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зокрема рідина з більшою густиною в верхній камері 2. Така конструкція 

реактора дозволяє здійснювати змішування технологічних рідин в умовах 

попередньо заданого надлишкового тиску і необхідного співвідношення 

площі поверхні контакту двох рідин при змішуванні до рівня, який займають 

технологічні рідини в циліндричному реакційному об’ємі. Тобто 

моделюється експлуатаційна колона реальної свердловини. Реактор 

оснащено системою попереднього нагріву 5 й термостабілізації 6 та блоком 

забезпечення заданого початкового тиску в реакторі 10, 11, 16, що дозволяє з 

високою точністю моделювати протікання термобарохімічних процесів в 

умовах, максимально наближених до пластових. Термометрія здійснюється 

термопарами 7 та 9, які розташовано по всій висоті реактора. В нижній 

полості термопари дозволяють вимірювати температуру безпосередньо в зоні 

хімічної реакції, інші – вимірюють температуру продуктів реакції, в тому 

числі газоподібних.  

Також, відповідно до загальноприйнятих правил роботи з судинами 

високого тиску з метою забезпечення безпеки роботи операторів і 

запобігання руйнуванню робочого обладнання в конструкції реактора 

передбачено запобіжний мембранний пристрій (ЗМП) 24. ЗМП – це пристрій 

з конструкційно запрограмованим руйнуванням перегородок – мембран під 

впливом певного (нормативного) значення тиску, що діє з боку середовища 

(зони) високого тиску, в сторону середовища (зони) низького тиску. 

Аналогічним ЗМП оснащений ресивер 19. ЗМП необхідно в разі 

перевищення встановленого припустимого тиску в реакторі в ході 

проведення дослідження для швидкого відведення тиску шляхом руйнування 

мембрани. В результаті, через зруйновану мембрану проводиться різке 

скидання робочого середовища – суміші активних газів в викидну систему, і 

аварійний тиск в обладнанні – реакторі або ресивері повністю падає. Реактор 

опресований на тиск 100 МПа. Максимальні короткочасні температури до 

700 °С.  

Фотографію реактора модулю І наведено на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3. Реактор модулю І 

 

2.1.2  Експериментальний модуль для дослідження фільтраційно-

ємнісних характеристик і проникності гірської породи 

Експериментальний модуль ІІ (рис. 2.1) призначений для дослідження 

проникності гірської породи. Цей модуль може використовуватися в складі  

окремої установки для визначення фільтраційно-ємнісних характеристик і 

проникності гірської породи. Але в складі комплексу, саме з його допомогою 

стає можливим проведення досліджень термобаричного та хімічного впливу 

рідких та газоподібних продуктів реакції, які утворюються під час ХТП в 

модулі І, на зміну фільтраційних характеристик природних або штучних 

кернів гірської породи. На рис. 2.4 наведено фото реальних кернів з нафтової 

свердловини, які в подальшому будуть використовуватися в дослідженнях. 

Керни мають циліндричну форму, довжину – від 25 до 34 мм.   
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Рисунок 2.4. Зразки досліджуваних кернів гірської породи 

 

Головним елементом модулю ІІ є кернотримач 12 (рис. 2.1.) В ньому 

розміщується досліджуваний зразок кернового матеріалу (або декілька 

одночасно). Лінія високого тиску, що приєднуються до кернотримача 

призначена для обжимання кернового матеріалу до тисків, рівних пластовим. 

Установка уніфікована і джерелом тиску може бути балон зі стиснутим газом, 

наприклад, аргоном чи азотом 11, або рідинний насос високого тиску (до 60 

МПа) 10, або пневматичний компресор високого тиску 16. 

Підігрів керну до заданої температури здійснюється за допомогою 

термокабелю 13. Для фіксації показників температури керну в кернотримач 

вмонтовано термометр опору 14.  

Дуже важливою особливістю конструкції кернотримача, яка дозволяє 

наблизити умови дослідження фільтрації до пластових, є можливість 

організації на виході з керну протитиску, який подається з ресиверу 19. Це 

дає змогу задавати реальні перепади тиску на одиницю довжини керну та 

попереджувати на виході з нього процеси скіпання рідкої фази гетерофазного 

потоку пластових флюїдів та висалювання з хімічно активних компонентів. 

Під час фільтрації термопарами 17 та 18 вимірюються температури 

середовища на вході та виході з керну, існує можливість досліджувати 

температуру всередині керну або на його боковій поверхні. 

 На рис. 2.5 наведено спрощену схему кернотримача. Ущільнюючий 

матеріал 2 кернотримача та матриці стійкий до високих температур понад 

250 °С та агресивних середовищ, таких як концентровані кислоти та луги, 
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вуглеводні та концентровані розсоли. Його конструкція забезпечує надійний 

герметичний пневматичний обжим кернового матеріалу, що в свою чергу 

забезпечує фільтрування досліджуваних флюїдів саме через керн та 

виключає бокові протікання при проведенні досліджень. Кернотримач зі 

зразком монтуються на нижню направляючу 3, після чого проводиться 

підключення датчику температури 4 та обжимного трубопроводу високого 

тиску 5. Встановлюється верхня направляюча 6 та закріпляється шпильковим 

з’єднанням. Лінія високого тиску, що приєднується до кернотримача 

призначена для обжимання кернового матеріалу до тисків рівних пластовим 

(джерелом тиску може бути балон зі стиснутим газом, наприклад, аргоном чи 

азотом, або рідинний насос високого тиску).  

 
Рисунок 2.5. Схема кернотримача 

1 – керн; 2 – ущільнювач; 3 – нижня направляюча; 4 – термодатчик; 5 – лінія обжимання 
кернів;  6 – верхня направляюча; 7 – термокабель; 8 – нагнітальна лінія; 9 – вихід з керну 

 

Здійснюється обжимання зразку керну шляхом подачі обжимного 

агенту (газу) по лініях високого тиску, нагрівний елемент 7 (термокабель) 

з’єднується з джерелом енергії та вмикається підігрів керну до заданої 

температури, що дорівнює пластовій.  
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Нагрівний елемент вмонтований в кернотримач здійснює нагрів та 

забезпечує температурний режим в досліджуваному зразку, наближений до 

пластового. Для фіксації показників температури в корпус кернотримача 

вмонтовано термометр опору. Для визначення швидкості фільтрації крізь 

керновий матеріал встановлено витратомір.  

Пристрій ПР200 програмно-апаратного модулю дозволяє контролювати 

тиски та температурні режими протікання процесів. Фіксація параметрів 

досліджень в реальному часі та зберігання отриманої інформації для 

подальшого опрацювання здійснюється завдяки персональному комп’ютеру. 

 Унікальною особливістю створеного комплексу є можливість 

забезпечення протитиску на виході з керну 9 газорідинною сумішшю – 

продуктами реакції, утворюваними в реакторі підчас протікання ХТП. Для 

цього в конструкції комплексу передбачено ресивер, який представляє собою 

балон об’ємом 40 л, оснащений нагнітальною та забірною лініями з 

голчастими клапанами – для стравлювання надлишкового об’єму газорідинної 

суміші і наповнення та зливу рідини з ресиверу.  

При організації протитиску газорідинною сумішшю, утвореною 

хімічною реакцією залучаються лінії  високого тиску, по яким газорідинна 

суміш потрапляє спочатку до ресивера, де утримується при надлишковому 

тиску, а потім подається до виходу з керну, де відбувається вихід 

відфільтрованих активних компонентів. Ресивер 23 служить для утримання 

газорідинної суміші під тиском в заданому об’ємі, який може бути при 

необхідності зменшено шляхом заповнення ресивера водою. Також це дає 

змогу регулювання протитиску на керні в широкому діапазоні, а за 

допомогою голчастих клапанів, якими оснащено лінії високого тиску, 

регулюється швидкість та витрата фільтрації активних компонентів через 

керн.   

В корпус ресивера також вмонтовані електронний датчик тиску та 

дублюючий його механічний манометр 22 для запису та візуального 
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контролю вимірюваних параметрів тиску в ресивері підчас проведення 

дослідів.  

Після обробки керну утворюваною сумішшю газів та інших активних 

компонентів необхідно переходити до етапу вимірювання проникності керну 

шляхом прокачування підготовлених флюїдів, наприклад нафти, та 

подальшого інтерпретування отриманих даних та оцінки ефективності 

здійсненого термобарохімічного впливу.  

На рис. 2.6 наведено загальний вигляд модулю ІІ  (на передньому плані) 

в збірці з реактором. 

     

 
Рисунок 2.6. Загальний вигляд модулю ІІ  (на 

передньому плані) в збірці з реактором 

 

Створений експериментальний комплекс дозволяє без суттєвих 

переналагоджень обладнання, а головне – без необхідності демонтування та 

додаткового монтування досліджуваного зразка – керну з кернотримача, увесь 
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цикл експерименту утримувати керн в модельованих пластових 

термобаричних умовах, проводити досліди з вимірювання фільтраційно-

ємносних властивостей.  

Для цього після завершення термобарохімічного впливу за допомогою 

вмонтованих голчастих клапанів (Рис. 2.1) перекриваються та відсікають 

вхідну та вихідну лінії кернотримача, при цьому керн продовжує 

утримуватися в заданих (створених) термобаричних умовах.    

Досліджувані флюїди, наприклад підготовлена нафта, поміщаються в 

накопичувальні ємності установки для дослідження фільтраційно-ємнісних 

властивостей та проникності кернів [30] (рис.  2.7). 

 
Рисунок 2.7. Установка  для дослідження фільтраційно-ємнісних 

властивостей та проникності кернів 

 

Надлишковим тиском з балону зі стисненим азотом флюїди 

продавлюються через керновий матеріал. При цьому контролюються значення 

тиску, протитиску, температури і витрати флюїду. Важливим є те, що 

фільтрація флюїдів через керн здійснюється у зворотньому напрямку, ніж 

проводилася термобарохімічна обробка продуктами реакції. Процес течії 
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флюїдів – аналогічний тому, який відбувається в ПЗП при освоєнні після 

обробки та подальшій експлуатації свердловини. Фазова проникність керну 

розраховується за стандартною формулою фільтрації Дарсі. 

 

2.1.3 Технічні можливості апаратно-програмного модулю 

В процесі проведення досліджень на експериментальному комплексі 

важливим є здійснення контролю за показниками температур та тисків підчас 

протікання хіміко-технологічного процесу в режимі “онлайн”, фіксування та 

збереження їх у вигляді графічних даних на електронному носії для 

подальшого перегляду та аналізу отриманих результатів. За це відповідає 

апаратно-програмний модуль IV, схему якого наведено на рис. 2.8. Для 

якісного зняття показників в умовах роботи при великих тисках, температурах 

та агресивного середовища було суттєво удосконалено вимірювальні пристрої. 

 
Рисунок 2.8. Схема апаратно-програмного модулю IV дослідницького 

комплексу 
1 – датчики температури; 2 – універсальні перетворювачі сигналів термопар НПТ-3; 

3 – модуль аналогового вводу МВ110-220.8АС; 4 – програмоване реле ПР 200; 5 – 
автоматичний перетворювач інтерфейсів USB/RS-485 – АС4; 6 – персональний комп’ютер; 
7 – датчики тиску BCT-110-600B-F-G1/4-S-S30; 8 – блок живлення постійного струму на 24 
вольта  БП-60Б-Д4-24; 9 – термокабель; 10 – тиристорний регулятор потужності – SP48P36 

36A; 11 – магнітний пускач; 12 – витратомір; 13 – джерело живлення 220 В. 
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В якості датчиків температури 1 за основу були використані 

термоперетворювачі опору ДТС145-100П.В2.60, які було спеціально 

доопрацьовано. Стандартні вимірювачі замінено на термопари ТХА (спай 

хромель-алюмель). Окрім високого значення максимально вимірюваних 

температур, термопари ТХА на відміну від термоперетворювачів опору мають 

суттєво меншу інерційність вимірювання, в тому числі за рахунок спаю з 

малим перетином – 0,1-0,15 мм. Трубки металевих частин корпусів (кожухів) 

вимірювачів, в яких розташовуються термопари, було замінено на трубки з 

якісної нержавіючої сталі, що забезпечило надійність вимірювань при тисках 

понад 600 атм в умовах температур понад 600 °С та агресивного середовища. 

З удосконалених датчиків ТХА сигнали передаються на нормуючі 

перетворювачі сигналів термопар, які перетворюють вимірювані значення 

температур в уніфіковані сигнали 4…20 мА постійного струму 2, вмонтовані 

в корпуси датчиків. Далі перетворений в силу струму 4…20 мА сигнал 

передається в модуль аналогового вводу  3 (МВ110-220.8АС). Цей модуль, 

який має вбудовані аналогові входи для вимірювання уніфікованих 

аналогових сигналів, перетворює вимірювані сигнали в значення фізичної 

величини і далі їх передає по мережі RS-485. Також використовується як 

розширювач кількості аналогових входів, має високу швидкість опитування 

кожного з каналів, яка дорівнює 10 мс, на відміну від використовуваного на 

початковому етапі створення комплексу МВ110-224.8А, швидкість 

опитування каналу якого складала 2 с. Використання саме такої схеми 

підключення: ТХА→НПТ-3→МВ110-220.8АС дозволило суттєво зменшити 

інерційність та підвищити якість вимірювань температури. 

Далі оброблений сигнал з МВ110-220.8АС передається на програмоване 

реле - ПР200 (4) для побудови локальних систем управління технологічними 

процесами, прийому, фіксації та обробки даних з датчиків, а також управління 

нагрівальними елементами.  

Отриманий та оброблений сигнал відправляється до автоматичного 

перетворювача 5 (АС 4), який призначено для взаємного перетворення 



	 56 

сигналів інтерфейсів USB і RS-485, що дозволяє підключати через USB-порт 

до промислової інформаційної мережі RS-485 персонального комп’ютера. 

Далі оброблений сигнал спрямовується на ПК 6, де заноситься до бази 

даних та за допомогою спеціального програмного забезпечення здійснюється 

побудова графічних залежностей процесу.        

Для вимірювань та зняття показників тисків використовуються датчики 

BCT-110-600B-F-G1/4-S-S30 7, цифрові сигнали, з яких передаються 

безпосередньо в ПР200 і далі по ланцюжку на ПК. 

Для живлення устаткування використовується блок живлення 

постійного струму БП-60Б-Д4-24 на 24В 8. Від нього живляться ПР200 і АС4, 

а також BCT-110-600B-F-G1/4-S-S30. 

Для забезпечення нагріву та утримування заданої початкової 

температури в реакторі використовується термокабель 115ТОО2 (ЗНО1*0,63-

1)-0112-010-2-1 9, який живиться тиристорним регулятором потужності 

SP48P36 36A 10. Він керується за допомогою програмного забезпечення, 

встановленого на ПК. Необхідні значення температури та потужності 

задаються на ПК, сигнал з якого відправляється через АС-4 на ПР200, який в 

свою чергу керує магнітним пускачем 11 для подачі або відключення напруги 

з SP48P36 36A на 115ТОО2 (ЗНО1*0,63-1)-0112-010-2-1. 

 

2.2   Методика проведення досліджень кінетики ХТП КВТБХВ 

 

Хіміко-технологічний процес технології КВТБХВ реалізується шляхом 

роздільно-послідовної доставки в привибійну зону продуктивного пласта 

двох технологічних свердловинних рідин, кожна з яких представляє 

суспензію з горючо-окиснювальних сумішей  на основі комплексних солей і 

гідрореагуючих складів, різних за густиною. Змішування даних рідин в 

свердловині, яка під час процесу стає реактором, призводить до серії 

екзотермічних хімічних реакцій з активним утворенням газів. Тому в основу 

методики проведення досліджень покладено одну з технічних вимог до 
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комплексу – забезпечення гідродинамічної ідентичності процесу змішування 

технологічних рідин з можливістю моделювання в реакторі наближених до 

пластових початкових тисків та температур.  

До  початку досліджень згідно з діючими ТУУ 20.5-31063720-002:2014 

[132] в необхідних кількостях виготовляються модельні зразки (або 

удосконалені) технологічних рідин ТРС-1 та ТРС-2 (рис. 2.9). Проводяться 

попередні дослідження їх фізико-хімічних властивостей. Так як діаметр 

реактору декілька менший ніж діаметр експлуатаційної колони свердловини, 

для витримування  гідродинамічної ідентичності процесу змішування рідин 

до них можуть додаватися спеціально підібрані пластифікатори, які не 

впливають на хімічні реакції, але можуть знижувати в’язкість вихідних  

речовин.   

 

 
Рисунок 2.9. Виготовлені для проведення експериментальних досліджень 

технологічні рідини ТРС-1 та ТРС-2 

 

Методику доставки технологічних рідин в реактор та організації їх 

змішування відображено на рис. 2.10. Зліва на право схематично наведено  

чотири схеми перерізу реактору на різних послідовних стадіях (позиції 1 – 4 

у  мірних кружках). Шарові крани на всіх схемах означені номерами 1, 2, 3. 

Якщо важелі кранів на зображенні спрямовані уздовж реактору, то це означає, 

що вони відкриті, якщо поперек – закриті.  
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На першій схемі показано процес доставки ТРС-1. При закритому 

положенні крану 1  та відкритих кранах 2 і 3 в реактор через подовжену 

воронку 4 з мірного стакану 5 заливається порція технологічної рідини ТРС-1 

в розрахунковому об’ємі. Технологічна рідина ТРС-1 розміщується на дні 

реактора 6, воронка виймається з реактору і кран 2 закривається, відсікаючи 

нижню камеру реактора.  

На другій схемі (позиція 2) наведено, як технологічна рідина ТРС-2 в 

заданому розрахунковому об’ємі з другої мірної ємності 5 заливається і 

розміщується у верхній камері реактора над шаром крану 2. У камеру 7 (при 

необхідності) нагнітається розрахунковий надлишковий тиск газом або 

рідиною через нагнітальну лінію високого тиску при відкритому голчастому 

клапані за допомогою насоса (див. схему на рис. 2.1). Далі відкривається 

голчастий клапан і по лінії з нижньої камери тиск надходить у верхню 

камеру і таким чином верхня і нижня камери сполучаються і тиск в них 

вирівнюється. При цьому технологічна рідина ТРС-2 залишається у верхній 

камері. При вирівнюванні тиску у верхній і нижній камерах реактора 

ущільнення кулі крана 2 розвантажується, оскільки за даних умов тиск під 

краном і над ним однаковий.  

За допомогою важеля, який винесений за межі броньованого відсіку 

кран 2 (позиція 3), без надлишкового зусилля відкривається і технологічна 

рідина ТРС-2 під дією сили тяжіння витікає вниз до нижньої камери і 

розміщується зверху першої технологічної рідини в реакційній зоні 8.  

 Далі  (позиція 4) за рахунок різниці густин двох технологічних рідин 

(перша технологічна рідина має густину – 1,35-1,55 г/см3, друга  –  густіше – 

1,6-1,9 г/см3) друга технологічна рідина змішується з першою і 

розпочинається    багатостадійний хімічний процес. 
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Рисунок 2.10. Доставка та змішування технологічних рідин в реакторі  

 

Для завантаження технологічних рідин і вивантаження з реактора 

продуктів після реакції технологічних рідин, а також забезпечення 

герметичності реакційного об’єму, застосовано стандартні кульові крани КШ, 

які також використовуються при технологічних операціях на 

нафтогазовидобувних свердловинах. Робочий тиск таких кранів складає         

70 МПа. У відкритому положенні крану, діаметр прохідного отвору має 36 мм, 

що забезпечує швидке і безперешкодне проходження через нього суспензії 

технологічної рідини і доставку її до реакційної зони нижньої камери 

реактору. При використанні таких кранів немає необхідності застосування в 

конструкції будь-яких додаткових пристроїв – поршнів, насосів і т.д. для 

подачі суспензій технологічних рідин в реакційний об’єм бо подача і 

переміщення суспензії забезпечується за рахунок дії сили тяжіння. 

В конструкції реактора встановлено запобіжний скидний клапан 23 

механічного типу, який налаштовано на тиск 50 МПа. В разі перевищення 
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цього значення в реакторі під час протікання ХТП надлишковий тиск 

стравлюється з викиданням газів у витяжну вентиляційну лінію.  

Як видно, саме розроблена конструкція реактора забезпечила 

можливість послідовної доставки та змішування двох технологічних рідин, 

які являють собою в’язкі суспензії з наявністю в них твердої дисперсної фази 

[29], в тому числі, великих розмірів (гранул) за умов заданого надлишкового 

тиску. 

Відбувається гетерогенна багатостадійна хімічна реакція з 

утворюванням великої кількості газоподібних продуктів реакції та теплоти. 

Апаратно-програмний модуль IV комплексу з високою дискретністю та 

точністю вимірює основні  кінетичні параметри процесу – температури та 

тиски, формує з них бази даних для подальшого зберігання, візуалізує у 

вигляді графіків зміни цих параметрів у часі.  

 

2.3 Дослідження кінетики протікання ХТП з використанням 

технологічних рідин базового хімічного складу 

 

Згідно з методикою, яку було наведено в попередньому розділі, 

проведено дослідження кінетики ХТП КВТБХВ. На рис. 2.11 показано графік 

термобаричного процесу, протікання якого забезпечують реакції базової 

хімічної системи ГОС-ГРР,  які виготовлено за ТУУ 20.5-31063720-002:2014.    

Окрім перехідних процесів можна виділити дві стадії – 

низькотемпературну та високотемпературну. Саме ці дві стадії є 

визначальними для всього ХТП.   

На початковій низькотемпературній стадії ХТП генерований водень 

першим фільтрується в ПЗП, підвищує проникність колектора, виконує 

функцію активатора дифузії та сприяє фільтрації інших утворюваних 

активних чинників в пласт. На завершальній – високотемпературній стадії в 

присутності активованого водню та каталізаторів можливе протікання 

гідрокрекінгу важких  вуглеводневих фракцій.  
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Рисунок  2.11. Графічна візуалізація термобарохімічного процесу з базовим 

складом компонентів системи ГОС–ГРР 

 

Одержані експериментальні графічні залежності дозволяють 

проаналізувати кінетичні показники багатостадійного ХТП, дають змогу 

зробити висновки про  протікання його водневих стадій.    

Тривалість активної фази процесу в реакторі близько 30 хвилин. На 

низькотемпературній його стадії, яка супроводжується генеруванням водню 

та триває 20 хвилин, спостерігається незначне, але постійне зростання 

температури в зоні реакції до рівня 60-70 °С (крива блакитного кольору). Ця 

стадія необхідна для попереднього розігріву порового простору ПЗП з 

частковим покращенням фільтраційної здатності колектору, в тому числі за 

рахунок водневої дії. Високотемпературна стадія триває приблизно 10 

хвилин. Зростання температури газоподібних продуктів в реакторі досягає 

340 °С. Тиски суттєво не зростають – до 15 МПа (крива жовтого кольору). 

Очевидно, що в базовому ХТП водневі стадії неефективні. Так, на 

низькотемпературній стадії водень майже відсутній, оскільки практично не 

має умов для його генерування. ГРР на основі бору (карборани), які 

використовуються в базових технологічних рідинах вступають в реакцію 
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гідролізу за умов значно вищих температур. На високотемпературній стадії, 

коли важливим є гідрокрекінг АСПВ, водень вже генерується, але в даному 

ХТП не забезпечується необхідний та стабільний температурний рівень і 

процес гідрокрекінгу не протікає в потрібному обсязі.   

Підвищення керованості та ефективності саме цих двох стадій 

генерування водню  є  основними задачами подальших досліджень.  

 

 2.4  Висновки за розділом 2  

 

1. Створено експериментальний комплекс для дослідження кінетики 

термобарохімічних процесів та фізичного моделювання комплексного впливу, 

в тому числі водневого, на зміну фільтраційно-ємнісних характеристик та 

проникності гірської породи. Комплекс дозволяє відтворювати технологічні 

особливості здійснення хіміко-технологічного процесу технології КВТБХВ, а  

саме: 

– забезпечує гідродинамічну ідентичність процесу змішування  

технологічних рідин при початкових тисках та температурах в реакторі, 

наближених до пластових.  

– забезпечує можливість не тільки досліджень кінетики складної 

гетерогенної хімічної реакції, але й визначення термобаричного та хімічного 

впливів рідких та газоподібних продуктів реакції ГОС–ГРР, в тому числі 

водню, на зміну фільтраційних характеристик кернів гірської породи.  

2. Розроблено методику проведення досліджень кінетики хіміко-

технологічного процесу КВТБХВ, яка відтворює реальний процес в 

свердловині. 

3.  Проведено дослідження кінетики протікання ХТП з використанням 

технологічних рідин базового хімічного складу, аналіз яких довів 

неефективність водневих стадій процесу, підвищення керованості та 

ефективності яких  є  основними задачами подальших досліджень.  
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РОЗДІЛ 3   

 

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ХТП 

КВТБХВ ТА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

3.1 Хімічний склад базової системи ГОС–ГРР та напрямки 

інтенсифікації водневих стадій ХТП 

 

Особливістю хіміко-технологічного процесу технології комплексного 

водневого і термобарохімічного впливу на привибійну зону продуктивного 

горизонту є генерування активованого водню на двох температурних стадіях 

термобарохімічного впливу – низькотемпературній та високотемпературній. 

На створеному комплексі вперше було проведено експериментальні 

дослідження  протікання ХТП з використанням технологічних рідин базового 

хімічного складу. Нажаль, аналіз результатів довів неефективність водневих  

стадій процесу.  

Подальші дослідження присвячено розробці методів покращення  

керованості ХТП [23], [33] зокрема його водневих стадій, та створенню 

методики визначення найбільш ефективного ХТП при застосуванні 

технології  КВТБХВ в свердловинах з різними причинами зниження 

продуктивності.  

Реалізація комплексного впливу на пласт з забезпеченням необхідних 

термобаричних режимів залежить в першу чергу від вибору системи ГОС–

ГРР.  

Розглянемо та проаналізуємо хімічний склад базової хімічної системи 

[132]. До складу ГОС входять наступні хімічні компоненти: аміачна селітра, 

хлористий амоній, азотна кислота, азотнокисла сечовина і нітрит натрію. Ці 

речовини мають широку промислову базу і високу розчинність в воді в 

порівнянні з іншими потенційно придатними окислювачами. Наприклад, 
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якщо розчинність NH4NO3 при 293 К становить 60 % мас., то за тих же умов 

розчинність перхлорату амонію – всього 18%. 

ХТП технології КВТБХВ є дуже складним та багатофакторним, 

оскільки супроводжується великою кількістю послідовно та одночасно 

протікаючих хімічних реакцій як при взаємодії самих технологічних рідин – 

це реакції складових і елементів системи між собою, так і в результаті 

вторинних реакцій взаємодії утворюваних активних продуктів реакцій з 

породою пласта, кольматантами, флюїдом тощо. 

Основні компоненти системи ГОС–ГРР в присутності різних 

каталізаторів і в регульованого рН середовища можуть генерувати суміш 

хімічно активних газів відповідно до рівнянь реакцій:  

2 NaNO2 + 4 HNO3 + CO(NH2)2 + H2O → 

2 NaNO3 + 2 NO +2 NO2 + CO2 + 2NH3 + 2 H2 + 2O2; 

 

NaNO2 + NH4Cl =  NaCl + N2 + 2 H2O; 

 

NaNO2 + NH4NO3  = NaNO3 + N2 + 2 H2O; 

 

2 NaNO3 = Na2O + N2O5; 

 

Na2O + H2O = 2 NaOH; 

 

2 CO(NH2)2  = 2 NH3 + 2 NO +  2 C + H2; 

 

CO(NH2)2  + H2O = 2 NH3 + CO2; 

 

4 CO(NH2)2· HNO3 + 2 H2O= 8 NH3 + 4CO2 + 4 NO2 + O2; 

NH4Cl = NH3 + HCl. 

Гідрореагуючі речовини на основі бору: 

C3B10H18 + 21 H2O  =  3 CO2 + 5 B2O3 + 30 H2, 
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B6O + 8 H2O =  3 B2O3 + 8 H2. 

Реакції, які відбуваються під час фільтрації продуктів реакції через  

гірську породу з мінеральною частиною пласта, наступні: 

 

NH3 + H2O  = NH4OH; 

SiO2 + 2 NH4OH = (NH4)2SiO3 + H2O; 

SiO2  + 2 NaOH  =  Na2SiO3 + H2O; 

Al2O3  +  2 NaOH =  2 NaAlO2 + H2O; 

Al2O3 + 6 HNO3 = 2 Al(NO3)3 + 3 H2O; 

Al2O3 + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2O; 

MgO + N2O5= Mg(NO3)2; 

CaO + N2O5  = Ca(NO3)2; 

(NH4)2SiO3 + 2 HCl = 2 NH4Cl + H2SiO3; 

Na2SiO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2SiO3; 

Na2SiO3 + 2 CH3COOH =  2 CH3COONa + H2SiO3; 

MgCO3 + 2 HCl = MgCl2 + H2O + CO2. 

Як видно, технологічний процес складається з комплексу реакцій, в 

тому числі екзотермічних, спрямованих на забезпечення теплових режимів 

протікання реакцій гідролізу гідрореагуючих речовин, а також реакцій з 

мінеральною частиною пласта.   

Слід також додати, що відбувається ще один комплекс процесів та 

реакцій за участю водню. Це процеси водневої активації дифузії та фільтрації  

та хімічний процес часткового гідрокрекінгу АСПВ.    
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Проаналізуємо характер протікання ХТП з базовим складом 

компонентів системи ГОС–ГРР (рис. 2.11) з урахуванням хімізму процесу. 

При змішуванні багатокомпонентних хімічних систем процес 

починається із взаємодії азотної кислоти та нітриту натрію (нітрит натрію є 

одним з найсильніших відновників), що призводить до підвищення 

температури, та появи першого температурного піку на графіку. При цьому 

починає виділятися суміш оксидів азоту: 

 

2NaNO2+2HNO3→2NaNO3+NO2↑+NO↑+H2O, 
 

Q = 443,11 кДж/кг. 
 

З підвищенням температури взаємодіяти з нітритом натрію починає 

селітра:  

 

NaNO2+NH4NO3→N2+2H2O+NaNO3,    

Q = 4688 кДж/кг. 

 
 Під час реакції виділяється сіль NaNO3, яка стримує швидкість інших 

реакцій. Інгібіторами в цьому випадку виступають солі, що утворюються під 

час реакцій, тому йде саме поступове підвищення температури. Різкому 

зростанню температури на цьому етапі також заважає різке збільшення 

розчинності гранул, що також відбирає тепло з розчину. Саме ця стадія 

призначена для водневої активації процесів фільтрації з метою збільшити  

проникність породи для фільтрації продуктів реакції з високими хімічним та 

енергетичним потенціалами. Використовувані ГРР на основі бору за цих 

температур не реагують. Тобто, одним з напрямків підвищення ефективності 

процесу на низькотемпературній стадії є можливість керування  її тривалістю 

та здійснення водневої активації дифузії та фільтрації шляхом використання 

ГРР, які здатні генерувати водень з води в умовах низьких температур.  

З графіку видно, що високотемпературна воднева стадія ХТП також  

неефективна. Потрібні методи подовження тривалості цієї стадії з 
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утримуванням більш високого рівня температур. Це дозволить більш  

ефективно використовувати ГРР на основі бору, здійснювати процес 

гідрокрекінгу АСПВ. Основними компонентами системи ГОС-ГРР на 

високотемпературній стадії ХТП є нітрат амонію та нітрат карбаміду. 

Кількісне співвідношення цих компонентів в базовій системі ГОС-ГРР 

підібрано з урахуванням безпечного бездетонаційного горіння нітрату 

амонію. Тобто, в умовах, коли це співвідношення не бажано порушувати, 

потрібно запропонувати інші методи керування температурними режимами 

цієї  водневої стадії.  

Таким чином для вирішення поставленої задачі, потрібно розробити 

методи удосконалення хімічних складів базової системи ГОС-ГРР, в першу 

чергу, шляхом використання нових типів хімічних активаторів ХТП, які 

додаються до базових робочих сумішей, та методів використання нових  

видів ГРР на низькотемпературній стадії процесу. 

 

3.2 Збільшення тривалості протікання низькотемпературної 

водневої стадії  ХТП 

 

В попередньому розділі було показано, що реакцією, яка ініціює 

початок всього процесу, є реакція нітрату амонію та нітриту натрію. 

Подальше зростання температури з виділенням достатньо великої кількості 

теплоти забезпечується реакцією нітриту натрію та нітрату амонію.  

Тому подальші дослідження з подовження тривалості низько-

температурної стадії процесу запропоновано шляхом розробки та 

використання методу пасивації поверхні гранульованого нітрату амонію.    

При виконанні досліджень використовувався технічний, попередньо 

висушений нітрат амонію (аміачна селітра – АС), так як операції з сушки 

пов’язані з великими енерговитратами. Дослідження проводилися за 

декількома  напрямками. 
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Випробувано методи нанесення на поверхню нітрату амонію пікрату 

амонію. Незважаючи на високу вартість реактивів, витрата базових реагентів 

не перевищувала 1-1,4 % від маси АС. Однак експеримент показав, що 

швидкість утворення тетрафенілборату амонію на поверхні аміачної селітри 

була значно менше швидкості розчинення гранул NH4NO3 і плівка на 

поверхні не утворювалася. У разі використання пікратів таку плівку (пікрату 

амонію) отримати вдалося, але вона практично не мала захисних 

властивостей. 

Випробувані, описані в літературі [11] методи мікрокапсулювання. 

Найбільш простий з них – нанесення нітроцелюлозних і поліетиленових 

покриттів, з метою зменшення швидкості розчинення у водному розчині 

відповідного з’єднання. Покриття відрізнялося недостатньою водостійкістю, 

крім того, в експериментальних результатах спостерігався великий розкид 

даних і відсутність відтворюваності. Захисні властивості покриттів залежали 

від товщини і якості нанесення (суцільності), що визначається швидкістю 

осадження полімеру. При швидкому перебігу процесу (менше 13-15 хв) 

покриття ставало сильно проникним для води через наявність мікротріщин. 

Збільшення тривалості технологічного процесу до 1 години істотно 

покращувало експлуатаційні параметри одержуваних оболонок. У разі 

полістирольного покриття його якість сильно залежала від вологості АС, 

розчинника і осаджувача. Нітроцелюлозні покриття в цьому плані були 

більш технологічними, тобто наявність вологи практично не позначалася на 

його властивостях. Істотне уповільнення швидкості розчинення (4-5 годин) 

спостерігалося для досить товстих покриттів, коли маса його становила 20- 

30 % від маси аміачної селітри. 

Випробуваний метод Плужника та Качаловського [117], заснованого на 

покритті поверхні АС кремнійорганічними полімерами. За даними [117] 

швидкість розчинення аміачної селітри зменшилася майже в 100 разів, що    

дозволило зробити висновок про практично повну стійкість такої вибухової 

речовини в разі їх застосування в малообводнених  ґрунтах. 
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Гідрофобізація здійснювалася шляхом нанесення розчину полімеру на 

основі силіконової рідини ГКЖ-94, і наступним сушінням продукту. Роботи 

проводилися в диспергаторі і реконструйованій камері сушіння при 

температурі 333-353 К. Отримані дані за результатами розчинення 

капсульованого продукту дозволяють зробити висновок про його стійкості у 

воді протягом 4 годин. 

Отримана таким чином капсульована селітра значно дорожче 

початкової аміачної селітри через складність технологічного процесу 

нанесення покриття. 

Для того щоб капсулювання істотно не збільшувало вартість 

початкової селітри і для спрощення технологічного процесу були 

випробувані методи з використанням недорогих і доступних реагентів. 

Інший шлях вирішення поставленого завдання – це покриття гранул 

аміачної селітри різними гідрофобними складами. В рамках роботи було 

випробувано мазут, бітум, нафтовий бітум, відпрацюване машинне мастило, 

парафін, віск, вищі карбонові кислоти. Капсульована АС після занурення в 

воду досить швидко розчинялася, тому що покриття «сповзали» з гранул. 

Кращі результати отримано при використанні мастила або мазуту, загущених 

парафіном, воском, бітумом, стеариновою кислотою або металевими милами 

(стеарати Fe, Ca, Na). Це явище можна пояснити тим, що з двох рідин 

змочувати поверхню буде та, значення полярності якої ближче [49], а так як 

вода є однією з найбільш полярних рідин, то вона в першу чергу буде 

змочувати поверхню АС. Таку ситуацію можна змінити добавкою 

поверхнево-активних речовин (ПАР) до води. Експерименти показали, що 

добавки деяких ПАР покращували змочуваність гранул АС гідрофобними 

компонентами. Однак добавка ПАР грає і негативну роль – при введенні 

такої композиції в воду поступово відбувається самоемульгування 

гідрофобного компонента. Це в свою чергу призводить до того, що захисні 

властивості таких покриттів покращуються лише незначно. 
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Вихід з цієї ситуації був знайдений шляхом зміни технологічних 

режимів обробки та використання хімічно чистого вихідного продукту. 

Аміачну селітру кваліфікації «хч» перемішували з розплавом 

гідрофобних речовин або напилювали гідрофобні речовини на гарячу АС, 

після чого охолоджували композицію при перемішуванні (щоб запобігати 

агломерації частинок). Для створення капсули були випробувані бітуми, 

парафін, стеаринова кислота та інші карбонові кислоти (олеїнова, щавелева, 

оцтова). Найкращі результати було отримано у разі бітумного покриття з 

додаванням 1-2 % стеаринової кислоти, яка сприяє так званому 

«заякоріванню» гідрофобного компонента на поверхні АС. Стабільність у 

воді таких гранул залежала від товщини покриття, яке в свою чергу, 

визначалося відношенням маси покриття до маси селітри. У разі, якщо маса 

капсули становила 10-12 % від загальної маси гранули, то вона не 

розчинялася протягом 4-4,5 годин. 

Найкращий результат було отримано при наступній технологічній 

схемі. 

Гаряча гранульована (гранули 1-2 мм) аміачна селітра оброблялася 

розплавленою cтеариновою кислотою, після чого її охолоджували і додавали 

в густу композицію: мастило + бітум. В’язкість композиції підібрали таким 

чином, щоб процес вивантаження виробу тривав ~ 10 с, вміст АС в такій 

композиції 70-75% (по масі), час витримки у воді без видимих змін склав 4,5-

6 годин. 

При обробці вище зазначеним способом, але з додаванням невеликої 

кількості (1-3%) окисного сірчанокислого заліза, ефективність обробки 

підвищувалася: час знаходження у воді гранул аміачної селітри збільшувався 

до 15-17 годин. 

Таким чином, використання частини нітрату амонію в  капсульованому  

вигляді дає змогу керувати тривалістю протікання низькотемпературної 

стадії ХТП. Ураховуючи те, що захисне покриття наноситься, а відповідно й 

руйнується досить нерівномірно, при протіканні процесу на цій стадії не 
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відбувається ступінчастих змін температури. До того ж, завдяки енергії, яка 

витрачається на руйнування покриття, утримується температурний рівень 

низькотемпературної стадії.     

Експериментально доведено, що використання в базовій суміші до 

50 % пасивованих гранул від загальної кількості нітрату амонію дозволяє 

збільшити тривалість низькотемпературної стадії з 15 хвилин до 25-30 

хвилин. Подальше збільшення недоцільно, так як в окремих випадках може 

призвести до повної зупинки процесу.  

 

3.3 Розробка методу підвищення ефективності 

низькотемпературної   водневої стадії  ХТП 

 

3.3.1 Вибір ГРР для забезпечення генерування водню на 

низькотемпературній стадії ХТП 

Ефективність низькотемпературної стадії ХТП безпосередньо 

пов’язана з процесами генерування водню, який виступає активатором 

процесу дифузії та фільтрації продуктів реакції в пласт [68]. В базовій 

хімічній системі для одержання водню використовується хімічне з’єднання 

на основі бору – ізопропілметакарборан C3B10H18, який має один з  

найкращих показників з точки зору кількості водню, який генерується з  

одиниці маси. Ізопропілметакарборан належить до класу органічних 

похідних бору – карборанів [7, 80, 90]. З’єднання, як в теоретичному, так і в 

експериментальному відношенні займають стратегічно важливе положення 

на стику багатьох областей хімії: гідридів бору, елементоорганічних сполук, 

комплексів перехідних металів і металевих кластерів. 

Ізопропілметакарборан – рідина з густиною 0,92 кг/дм3, легко і в різних 

співвідношеннях змішується з будь-якими нафтопродуктами. Як показали 

експерименти, C3B10H18 розчиняє гуму, синтетичні та натуральні каучуки, 

багато пластмаси. Перспективність використання карборану зумовлена тим, 

що він реагує як з водою, так і з киснем, що в принципі робить можливим 
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універсальне застосування досліджуваного високоенергетичного палива в 

обох середовищах. Реакції окислення здійснюються відповідно до рівнянь 

 

C3B10H18 + 21 H2O  =  3 CO2 + 5 B2O3 + 30 H2, 

C3B10H18 + 15 О2  =  3 СО2 + 5 В2О3 + 9 H2O. 

 

Експериментально показано, що при окисленні водою з 1 кг C3B10H18 

утворюється 4,14 м3 водню. 

Реакції з водою у карборанів відбуваються тільки при створенні певних 

термобаричних умов. Саме цим обумовлений вибір хімічних систем, реакція 

яких в умовах високих тисків і конструкційних обмежень свердловин може 

забезпечити температурні режими реакції карборанів, а це 230-330 °С. На 

жаль, на низькотемпературній стадії карборани водень не генерують. Цю 

проблему можна вирішити шляхом введення ініціаторів горіння [147], таких 

як Li-Na O , але їх практичне застосування на цей час мало досліджено.  

Отже, одержання водню в необхідних об’ємах в складі утворюваних 

газів на низькотемпературній стадії процесу потребує використання інших 

типів ГРР [51, 89, 146,] та розробки методів їх використання [3, 4, 106, 136, 

138, 139].       

  Один з основних критеріїв вибору хімічного складу твердого ГРР 

ґрунтувався на вимогу генерування водню з максимально можливою 

ентальпією, тобто реакція ГРР з рідким окислювачем повинна мати 

максимально високий тепловий ефект. Крім того, найбільш ефективна 

обробка ПЗП досягається за високого масового потоку водню, який 

генерується, що можливо тільки за великих швидкостей газоутворення на 

поверхні ГРР. В експериментальних дослідженнях проведення реакцій у 

звичайній технічній воді пояснюється наявністю в свердловині рідини 

глушіння або пластової води. Результатом реакції ГРР з водою є підвищення 

лужності середовища (до рН=13). Це дозволяє поряд з «водневою» 

проводити також і гарячу лужну обробку ПЗП. 

2 2
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У таблиці 3.1 даються показники газо- і тепловиділення в процесі 

гідролізу деяких досліджених і найбільш перспективних в практичному 

застосуванні ГРР за нормальних умов [101]. 

 

Таблиця 3.1. Основні показники реакції деяких ГРР з водою за 

нормальних умов 

ГРР 
Кількість водню, що 
генерується з 1 кг 
ГРР (теор./експер.), 

кг  

Тепловий ефект 
реакції на 1 кг 
ГРР (розрах.), 

кДж 

Швидкість реакції 
(генерування водню з 
од. поверхні ГРР),  

кг /(м2⋅с) 
Al активований 0,094 / 0,075 15942,3 0,0008 

Li 0,145 / 0,137 28655,4 0,0015 

LiH 0,253 / 0,151 36447,8 0,0074 

CaH2 0,096 / – 5392,7 0,035 

50 % Al + 50 %LiH 0,182 / 0,118 26220,7 0,0017 

LiAlH4 0,212 / – ∼16500,7 – 

50 % Al + 50 % NaH 0,093 / 0,068 42564,5 0,069 

NaAlH4 0,143 / 0,136 7583,9 0,038 

 

Аналіз даних, а також результати попередніх експериментальних 

досліджень з вивчення характеристик процесу газоутворення при реакції ГРР 

з водою [136, 137], подані в табл. 3.1, показують, що найбільш переважними 

слід вважати алюмогідриднатрієвий композит (АГНК-50), що складається з 

50 % алюмінію – Аl і 50 % гідриду натрію – NaH, і алюмогідридом натрію 

NaAlH4 (АГН). Зазначені типи ГРР вступають в реакцію в широкому 

діапазоні температур як з водою, так і водяним паром. Механохімічна 

активація алюмінію [129 ] може суттєво впливати на перебіг гідролізу ГРР. 

Перший тип, незважаючи на відносно низьке питоме газоутворювання, 

має найбільш високу швидкість масовіддачі за умови найбільш високого 

теплового ефекту, другий – за відносно низького теплового ефекту дає 

велике питоме газоутворення при досить високій швидкості масовіддачі [59, 
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60, 62, 66, 69]. Реакція, за якою відбувається гідроліз алюмогідриду натрію 

наведено нижче   

 

NaAlH4 + 4 H2O → NaOH + Al(OH)3 + 4 H2. 

 

ГРР на основі літію мають низьку швидкість газогенерації [101]. При 

цьому спостерігається пасивація реакційної поверхні твердих 

гідрореагуючих речовин, аж до повного припинення реакції вже за відносно 

невисоких тисків від 0,3 до 0,5 МПа. Це робить проблематичним їх 

застосування в реальних технологічних процесах обробки ПЗП. 

 

3.3.2 Розробка методу практичного застосування ГРР на основі 

алюмінію  

 

Однією з головних проблем  використання цих ГРР на основі алюмінію 

в зазначеному ХТП є їх висока хімічна активність, бо вони вступають в 

реакцію навіть з вологою навколишнього повітря. 

Тому автором запропоновано технологічне рішення щодо пасивації 

поверхонь даних типів ГРР з можливістю руйнування захисного шару при 

певних температурах [71, 106], що дозволяє керувати процесом генерування 

водню в залежності від температурного режиму. До матеріалів, що можуть 

пасивувати реакційну поверхню ГРР, було встановлено вимоги не тільки 

уповільнення реакції, але і її повної відсутності до заданих температур. 

Температура початку терморуйнування пасивуючих матеріалів і генерування 

водню була визначена на рівні 120-130 °С. Це обумовлено тим, що до 

досягнення даного температурного рівня (пластові температури зазвичай 

нижче) не почнеться саморуйнування захисного шару і несанкціоноване 

генерування водню. Реакції гідролізу ГРР за цієї температури призводять до 

суттєвого зневоднення робочих сумішей в реакційній зоні, при цьому 

підвищується реакційна здатність ГОС, а водень, що генерується, збільшує 
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проникність пласта і сприяє дифузії в нього більш важких хімічно активних 

газів, парів та інших активних чинників. 

Було експериментально випробувано різні методи пасивації поверхні 

ГРР різними матеріалами, досліджено їх основні недоліки та переваги при 

роботі як у воді, так і в хімічно активному середовищі, зокрема, нанесення на 

поверхню ГРР в нейтральному середовищі шару з стеарину, каніфолі, різних 

важких вуглеводнів. Однак позитивні результати не отримані через крихкість, 

відсутність герметичності, а також нетривалість досягнутого ефекту. 

Позитивні результати були отримані тільки в разі розміщення 

порошкоподібного ГРР [22]  в спеціальні міні-контейнери (капсули) (рис. 3.1) 

з різних полімерних матеріалів з подальшим покриттям захисною оболонкою 

(рис. 3.2).  

 
Рисунок 3.1. Міні-контейнери (капсули) 

 

 
Рисунок 3.2. Контейнери – капсули з захисною оболонкою із каніфолі 

та парафину 
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Порошок АГН в середовищі аргону упаковували по 1-3 г в міні-

контейнери з вакуумостійких полімерних матеріалів з подальшим 

вакуумуванням. Температура термічного руйнування такого матеріалу 110-

130 °С. Експерименти підтвердили герметичність даного типу упаковки ГРР 

при тривалому зберіганні і її стійкість до механічних навантажень. Для 

упаковки порошку алюмогідриднатрієвого композиту АГНК-50 

застосовували вакуумстійкі багатошарові матеріали (поліетилен-

поліпропілен-поліестер), руйнування цих оболонок і початок реакції ГРР 

відбувалися при температурах 170-180 °С, що підтверджує принципову 

можливість застосування таких методів пасивації поверхонь ГРР. 

Опрацьовано декілька варіантів упаковування, які забезпечують 

герметичність та руйнування при температурах 70 та 150 °С. 

 

3.3.3 Дослідження кінетики ХТП з удосконаленою 

низькотемпературною  водневою  стадією  

 

Проведено серію досліджень кінетики ХТП з удосконаленою 

низькотемпературною  стадією  процесу [34].   

З метою збільшення її тривалості та утриманням температурного рівня 

протікання використано метод попереднього занурення гранул нітрату 

амонію в розплав стеаринової кислоти з подальшою обробкою в гарячій 

суміші масла та бітуму. Температура плавлення одержуваної захисної 

оболонки 60-70 °С. На рис. 3.3 наведено графічну залежність протікання 

термобарохімічного процесу, який забезпечується використанням в системі 

ГОС–ГРР нітрату амонію, 40 % мас. якого пасивовано за розробленою 

технологією, та ГРР на основі алюмінію. 

Очевидно, що тривалість низькотемпературної стадії (до 30 хвилин) 

суттєво підвищено в порівнянні з базовим процесом. При чому під час її 

протікання спостерігається зростання температури в зоні реакції тільки на 
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рівень 60-70 °С. Цього часу достатньо для вирішення вимог технологічного 

регламенту.  

 
Рисунок 3.3. Термобарохімічний процес, отриманий з введенням в 

ГОС–ГРР пасивованих ГРР на основі алюмінію та частково капсульованого 

нітрату амонію 

 

Такий процес доцільно використовувати на горизонтальних 

свердловинах з ущільненим колектором. Тривалість низькотемпературної 

стадії з генеруванням водню зумовлена потребою в покращенні 

фільтраційних властивостей колектора до початку активної 

високотемпературної стадії. При цьому, для якісного протікання ХТП, 

технологічний регламент обробки горизонтальних або наклонних свердловин 

за допомогою технології КВТБХВ потребує обов’язкове перебування 

насосно-компресорних труб в зоні обробки під час доставки до вибою 

технологічних рідин. Необхідно мати додатковий час для їх видалення з зони 

реакції до початку високотемпературної стадії КВТБХВ.  

 

3.4  Підвищення ефективності високотемпературної водневої стадії 

ХТП КВТБХВ 
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3.4.1 Використання полімерного нітрилу як активатора 

високотемпературної стадії ХТП 

Як вже було показано раніше, базовий процес не забезпечує  

температурний рівень протікання високотемпературної стадії ХТП (250 °С та 

вище),  необхідний для здійснювання процесу гідрокрекінгу АСПВ.  

Для організації викокоенергетичного впливу на пласт з максимально 

допустимими температурами та тисками (останні регулюються швидкістю 

газоутворювання), потрібно прискорити протікання реакцій та 

інтенсифікувати горючо-окислювальний процес.  

Як вже відмічалося, основними компонентами системи ГОС–ГРР на 

високотемпературній стадії ХТП є нітрат амонію та нітрат карбаміду. 

Кількісне співвідношення цих компонентів в базовій системі ГОС–ГРР 

підібрано з урахуванням безпечного бездетонаційного горіння нітрату 

амонію. Тому його забороняється порушувати. 

Покращити керованість високотемпературної стадії процесу 

запропоновано шляхом додавання до базових технологічних рідин 

полімерного нітрилу параціану [34].  

До класу полімерних нітрилів (речовин із спряженими =C=N– 

зв’язками) відноситься такий високоенергетичний компонент ракетного 

палива, як параціан (C2N2)n [85]. 

Ступінь полімеризації –(n) мономера залежить від умов синтезу і 

визначається умовами реалізації процесу горіння продукту в свердловині. 

Аналіз патентно-літературних джерел інформації, що відображають 

отримання, будову, фізико-хімічні властивості параціану і його використання 

як компонента ракетного палива, представлено в роботах [6, 62, 80, 81, 82, 

113, 114, 185]. 

Унікальною особливістю полімеру є наявність позитивної ентальпії 

(ΔH = 5935 кДж/кг) при термодинамічній стабільності (розкладається при 

температурі від 250 до 500 °С, в залежності від ступеня полімеризації). Це  
298
0
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пояснюється резонансним впливом один на одного валентних утворень з 

циклічною структурою мономера. 

Параціан являє собою сипучий тонкодисперсний порошок з розміром 

частинок 0,5-3,1 мкм, сублімується при 773 К і вище. Здатність до сублімації 

є другою особливою властивістю речовини. Маючи високу рентгенівську 

густину (2,0 г/см3), хімічну інертність і термостійкість, параціан є дуже 

зручним у використанні високоенергоємним газоносієм. Утворений в 

результаті термічного розкладання газ диціан горить в кисні відповідно до 

рівняння 

N2C2  + O2 = 2CO + N2. 

Реакція окислення диціану також є унікальною: її вихідні продукти 

мають позитивну ентальпію утворення, а кінцеві – найбільшу енергію зв’язку 

в молекулах. В результаті температура робочого тіла в кисні досягає 4700- 

5200 К. 

У передполум’яних процесах утворюється атомарний кисень. 

Парамагнітні частинки активних радикалів кисню, що виділяються за 

допомогою параціану, є центрами утворення ланцюгових процесів горіння. У 

кількості 0,005 % полімерний нітрил перетворює ГОС в систему нового 

покоління, яка реалізує свій термодинамічний потенціал, головним чином в 

пласті. При цьому горіння йде в тріщинах пласта, критичний діаметр яких не 

перевищує 0,39 мм. Експерименти на моделях пласта показали, що органічна 

фаза в тріщинах і порах в присутності диціану може повністю вигоряти [76].  

Використовувати параціан в ХТП в термобарохімічних технологіях, 

зокрема КВТБХВ, було запропоновано в ІПМаш НАН України [6, 171], де ще 

у 80- 90-х роках минулого сторіччя ця речовина досліджувалася як активатор 

процесів горіння ракетних та торпедних палив [81, 82, 113]. Але досліджень, 

які давали б відповідь на питання щодо доцільності його використання в 

технології КВТБХВ на енергетичні та кінетичні характеристики ХТП, 

проведено не було. До того ж, технологію синтезу та обладнання для  його 

здійснення було втрачено. 
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3.4.2 Удосконалення технології синтезу полімерного нітрилу 

параціану 

Удосконалення технології синтезу полімерного нітрилу параціану 

проводилося в трьох основних напрямках:  

–  створення  технологічного обладнання для синтезу;  

– створення нових більш ефективних технологічних регламентів 

синтезу;  

– розробка нових підходів до очищення кінцевого продукту від 

побічних продуктів синтезу.  

Основним елементом обладнання для лабораторного синтезу параціану 

є реактор високого тиску з можливістю підтримки температурного рівня 

всередині в широкому діапазоні температур (від 50 до 350 °С). Загальний 

вигляд реактора для синтезу параціану показано на рис 3.4. Його 

особливістю є висока точність підтримки температурного рівня за рахунок 

наявності системи термостабілізації на основі термокабелю.  

 

 
Рисунок  3.4. Загальний вигляд реактора для синтезу параціану 

 

Опрацьовано та проведено порівняння ефективності технології   

синтезу за одностадійним та двохстадійним регламентом. Перший з них був 
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покладений в основу технології, яку було створено в Державному 

університеті ім. Горького (м. Харків) та випробувано сумісно з ІПМаш НАН  

України ще наприкінці 80-х років  [2].  

Синтез параціана здійснюється шляхом дегідратації оксаміду (аміду 

щавлевої кислоти – C2O2(NH2)2), де як дегідруючий агент використовуються 

кислотні оксиди фосфору, а в якості каталізаторів  хлориди перехідних 

металів.  

Відновлено процес, який проводиться у дві стадії: на першій стадії 

нагрівають суміш оксаміду з фосфорним ангідридом у молярному 

співвідношенні 1:(0,5-0,6) при температурі у реакторі 120 °С протягом 1-3 

години, а на другій стадії додають до реакційної суміші хлориди перехідних 

металів в молярному співвідношенні  оксамід : хлориди перехідних металів 

1:(0,1-0,2), суміш нагрівають 6-8 годин при  температурах 220-280 °С й 

цільовий продукт виділяють шляхом обробки реакційної суміші водою до 

нейтральної реакції промивних вод. 

Відмітними ознаками технології є використання в одному процесі 

фосфорного ангідриду й хлоридів перехідних металів, а також проведення 

процесу у дві стадії.  

Утворення параціану з оксаміда включає дегідратацію оксамида, що 

приводить до утворення низькомолекулярних полімерів й олігомерів, і 

перетворення цих полімерів й олігомерів у параціан.  

В удосконаленому  регламенті  запропоновано одностадійний синтез, в 

якому використовуються речовини, дегідратуючі властивості яких 

проявляються навіть при досить високих температурах 260-330 °С. При 

цьому, зниження температури не призводить до виділення вологи. На рис. 3.5 

показано графіки зміни температури та тиску в реакторі. Температура 

утримується на рівні 240-260 °С. Тиск в реакторі 4-4,5 МПа пояснюється 

наявністю диціану.    
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Рисунок 3.5. Температура та тиск в реакторі під час синтезу параціану 

 

Синтез параціану за удосконаленим технологічним регламентом в 

порівнянні з двохстадійним приводить до збільшення виходу кінцевого 

продукту на 70 % та  скороченню загального часу синтезу з 28 до 13 годин,  

зменшенню небезпечність виробництва. 

Велику увагу було приділено удосконаленню процесів з одержання 

параціану високої чистоти. 

Збільшення виходу та чистота кінцевого продукту залежить не тільки 

від режимів синтезу, але й від якості підготовки початкових компонентів – 

дегідратантів та каталізаторів. 

Введено додаткові вимоги щодо підготовки літію хлористого. Для 

проведення синтезу повинен використовуватися літій хлористий безводний. 

Тому обов’язковим стало його прожарювання перед завантаженням в реактор. 

Винятком може бути лише свіжий хлористий літій, який відкритий в 

середовищі зневодненого аргону. Прожарювання  літію хлористого водного 

здійснюється при 605-610 °С протягом 2-х годин, тобто спочатку він 

доводиться до стану розплаву. При цьому, як підтвердили практичні 

дослідження, вода повністю виходить зі сполуки. Прожарювання при          
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605-610 °С має ряд нюансів. При зниженні температури і твердінні розплаву 

літій починає кристалізуватися, що часто призводить до руйнування тигля. 

Щоб це попередити, необхідно в процесі остигання розплаву в середовищі 

аргону охолодити і розтерти його в ступці до максимально дрібного 

дисперсного стану. 

При зберіганні хлористий цинк ZnCl2 неминуче накопичує воду, тому 

перед використанням його також потрібно прожарити при температурі 120- 

200 °С протягом години, виняток – «свіжий» з щойно відкритої упаковки 

цинк хлористий або відкритий в середовищі зневодненого аргону. 

Як показали проведені дослідження, при досягненні температури в 

інтервалі 240-250 °С, нагрівання слід зменшувати, так як реакція йде з 

виділенням тепла. Перевищувати температуру не рекомендується. Тиск при 

цьому теж зростає, що свідчить про утворення газової фази. Час реакції після 

виходу на режим 6-6,5 годин. Після проведення синтезу реактор ретельно 

продувають з метою витіснення залишків диціану, що не полімерізувався. 

Після проведення синтезу суміш промивається гарячою водою. Після 

промивання, відфільтровується осад, доводиться до кипіння в соляній 

кислоті, кип’ятиться протягом 10 хвилин, відразу ж в гарячому стані 

фільтрат відфільтровується та промивається, якщо він не розчинився, 

дистильованою водою до відсутності іонів хлору в маточному розчині 

(перевірка нітратом срібла). Подібний цикл – кип’ятіння в соляній кислоті, 

промивка дистилятом – проводиться 3 рази. Відмитий продукт, промивається 

етиловим спиртом або ацетоном, сушиться спочатку на відкритому повітрі а 

далі в сушильній шафі при температурі 350 °С.  

Одержані зразки синтезованого продукту досліджувалися за 

допомогою інфрачервоної спектрофотометрії в таблетках броміду калію.  

Використовувався Фур’є ІЧ спектрофотометр SPECTRUM ONE (PerkinElmer). 

На рис. 3.6 – 3.7 представлено результати спектрального аналізу   

параціану, який одержано  за двохстадійним та  удосконаленим регламентом.   

 



	 84 

 
Рисунок 3.6. ІЧ спектри дослідних зразків продуктів, одержаних за 

двохстадійним регламентом 

 

 
Рисунок 3.7. ІЧ спектри дослідних зразків продукту, що одержано за 

удосконаленою технологією 

 

Можна стверджувати, що чистота параціана, одержаного за 

одностадійним регламентом, зросла, зменшилася кількість різних домішок. 
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Наявність незначної кількості нітратів та сульфатів (присутність полос      

1382 см-1 та 1166 см-1 відповідно) пояснюється недосконалістю технології 

останньої стадії відмивки. 

 

3.4.3 Визначення оптимальної кількості активатора 

високотемпературної  стадії  ХТП 

При протіканні базового ХТП, починаючи з 200 °С відбуваються 

реакції термодеструкції карбаміду та селітри. Враховуючи те, що к цьому 

моменту в реакційній зоні карбамід та селітра залишаються в малих 

кількостях, істотного виділення енергії не відбувається. Температури рідкої 

фази під час термобарохімічного процесу з базовим складом компонентів 

системи ГОС–ГРР (Рис. 2.11) лише короткочасно перетинають рівень 200 °С.  

При цьому, для одержання водню реакцією гідролізу карборанів  

температура в реакційній зоні повинна складати 250-350 °С. На цьому 

температурному рівні відбувається і гідрокрекінг важких вуглеводневих  

фракцій [68, 70]. Тобто, введення ПЦА до базової технологічної рідини 

повинно забезпечувати підвищення температури в реакційній зоні саме до 

температур 250-350 °С. Подальше збільшення температури може призвести 

не тільки до утворювання нафтового коксу, який може стати додатковим 

кольматантом, але й зробити ХТП зовсім некерованим, в тому числі створити 

передумови до детонації. 

На створеному експериментальному комплексі проведено цикл 

експериментальних досліджень з визначення оптимального вмісту ПЦА в  

базових технологічних рідинах для активації високотемпературної стадії  

ХТП.  В таблиці 3.2 та на рис. 3.8 наведено результати цих досліджень. До 

базової хімічної системи ГОС–ГРР додавався ПЦА, масова концентрація 

якого в технологічних рідинах варіювалася в інтервалі від 0,4 до 1 % (мас.) з 

шагом 0,1 %. На кожному кроці проводилося по 3 експерименти, в яких 

визначалися температури в рідкому реакційному середовищі та газовій фазі. 

В таблиці ці показники наведено вже в усередненому вигляді.     
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Таблиця 3.2. Показники температури в реакторі в рідкій та газовій 

фазах в залежності від вмісту параціану в технологічних рідинах 

         Km, % 
T, °C              

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Tmax 
газу, °C 

252 258 288 337 401 508 687 

Tmax 
рідини, °C 

206 210 226 249 282 312 401 

 

Аналіз результатів дозволив визначити оптимальний вміст ПЦА в 

базових технологічних рідинах для активації високотемпературної стадії 

ХТП. Так, мінімальний вміст, який забезпечує стабільне збільшення 

температури до 250 °С в реакційній зоні  (рідина, нижня крива) дорівнює –

0,7 % мас. Максимальний вміст обмежується некерованим зростанням  

температури до 600 °С і  вище, що може призвести до детонації та утворення 

коксу. В нашому випадку граничне значення вмісту ПЦА – 0,95 %.  

 
Рисунок 3.8. Залежність температурного режиму ХТП від вмісту 

параціану в складі технологічних рідин 

 На графіку інтервал рекомендованого вмісту ПЦА виділено  

вертикальними пунктирними  лініями.   
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Таким чином, рекомендована кількість вмісту ПЦА в базових  

технологічних сумішах, що забезпечує генерування водню шляхом гідролізу  

карборанів та здійснення процесу гідрокрекінгу важких вуглеводнів, 

знаходиться в інтервалі  0,7-0,95 % мас. В цьому ж інтервалі може 

здійснюватися керування температурним рівнем високотемпературної стадії 

ХТП КВТБХВ.   

 

3.4.4 Дослідження кінетики ХТП з активацією 

високотемпературної водневої стадії полімерним нітрилом параціану 

На рис. 3.9 наведено графічну залежність протікання 

термобарохімічного процесу з додаванням параціану як активатора процесу 

горіння та гідрореагуючих речовин на основі алюмінію та гідриду натрію. 

Загальна тривалість термобаричного процесу приблизно 7 хв., 

низькотемпературної стадії – 3,5 хвилини. При цьому значення температур 

паро-газорідинної фази перевищують 300 °С, а газоподібних продуктів 

реакції сягають 450 °С. Тиск досяг значення 25 МПа. Використані ГРР на 

низькотемпературній стадії прискорюють протікання ХТП, зневоднюють 

середовище та генерують водень, який в свою чергу збільшує початкову 

проникність гірської породи. 

Сублімація параціану починається при температурах, близьких 300 °С 

а вже, починаючи з 200 °С відбуваються реакції термодеструкції карбаміду 

та селітри. Враховуючи те, що к цьому моменту в реакційній зоні карбамід та 

селітра залишаються в малих кількостях, істотного виділення енергії не 

відбувається. Проте завдяки параціану досягається більший тиск, та більш 

пологе падіння температур. 
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Рисунок 3.9. Термобарохімічний процес з активацією ГРР та 

полімерними нітрилами 

 

 Такий процес може бути використано для обробки колекторів як 

нафтових так і газових свердловин, в яких доцільно для підвищення 

проникності організовувати швидкопротікаючі процеси з різким 

підвищенням температур та тисків. При наявності встановленого пакера, 

який відсікатиме реакційну зону від основної частини експлуатаційної 

колони, при низькій приймальності можна одержувати значно більші рівні 

тисків, що дозволяє проводити не тільки процес КВТБХВ, але й гідрогазовий 

мінірозрив пласту.   

 

3.5   Методика  визначення  найбільш ефективного  ХТП КВТБХВ 

 

В попередніх розділах  наведено методи підвищення керованості ХТП, 

завдяки яким одержано різні за характером протікання термобарохімічні 

процеси. Проте кожен з цих типів процесів може по різному впливати на   

ефективність використання технології в кожній конкретній свердловині з 

урахуванням причин зменшення її продуктивності, індивідуальних геолого-

фізичних та конструктивних характеристик.  
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З метою визначення найбільш ефективного типу ХТП для кожного 

конкретного випадку необхідно запропонувати основний критерій оцінки 

ефективності та методику його визначення.  

Основною ціллю застосування технології КВТБХВ є збільшення дебіту 

вуглеводнів шляхом покращення фільтраційних властивостей привибійної  

зони  продуктивного горизонту. Тобто, ефективність процесу використання 

ХТП визначається за основним критерієм – максимальне відновлення 

проникності привибійної зони свердловини. 

Наявність в експериментальному комплексі модуля для дослідження 

фільтраційно-ємнісних характеристик керну гірської породи, дає змогу не 

тільки моделювати різні ХТП технології КВТБХВ, але й визначати їх 

ефективність за основним критерієм – найбільшим зростанням проникності 

керну. 

Проникність характеризує здатність породи пропускати (фільтрувати) 

рідину і газ.   

Розрізняють абсолютну, фазову та відносну проникність.    

Абсолютна проникність – це проникність пористого середовища, 

заповненого лише однією фазою, інертною до пористого середовища. Вона 

залежить від розміру і структури порових каналів, але не залежить від 

насичення флюїду, тобто характеризує фізичні властивості породи.  

Фазова проникність визначається для окремо взятого флюїду при 

наявності в ній багатофазних систем. Відносна фазова проникність – 

відношення ефективної проникності до деякої базової проникності 

(найчастіше до абсолютної). 

Фактично проникність є експериментальною величиною, а у випадку 

визначення фазової проникності може бути визначена лише 

експериментально оскільки на фазову проникність впливає велика кількість 

факторів (температура, властивості породи – гідрофобність або 

гідрофільність, залишкове насичення,  і т. д.).  
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В подальших дослідженнях основну увагу будемо приділяти  

відновленню фазової проникності, бо саме вона характеризуватиме приплив 

вуглеводнів до свердловини після проведення технологічних операцій з 

інтенсифікації.   

Оцінку ефективності ХТП процесів зручніше та коректніше проводити 

шляхом порівняння відносних показників. Такою величиною є коефіцієнт 

відновлення проникності, який вказує на ступінь відновлення проникності 

після технологічної обробки привибійної зони пласта і визначається в 

частинах одиниці або відсотках 

 

β=k/k0 ,  

 

де β – коефіцієнт відновлення проникності; 

    k – проникність порового простору після технологічної операції з 

підвищення проникності, мД; 

    k0 – початкова проникність порового простору до кольматації, мД. 

В даному випадку це відношення фазової проникності породи після 

проведення КВТБХВ до початкової фазової проникності, яка  

характеризувала породу до погіршення фільтраційних якостей. 

Далі наведено запропонований загальний алгоритм проведення 

досліджень, який є основою методики з визначення найбільш ефективного 

ХТП: 

˗ на реальному керні визначається його відкрита пористість, початкова 

та фазова проникність (того флюїда, який видобувається); 

˗ проводиться комплекс робіт з насичення (в нашому випадку 

кольматації) керну речовинами, які стали на реальній свердловині основними 

чинниками зниження проникності (АСПВ, водонафтова емульсія,  

технологічні розчини, конденсат, тощо); 

˗ вимірюється фазова проникність; 
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˗ на дослідницькому комплексі здійнюється один з типів ХТП та з 

використнням модулю для дослідження фільтраційно-ємнісних 

характеристик керну гірської породи проводиться фізичне моделювання  

водневого термохімічного впливу на закольматований керн;  

˗ вимірюється поточне значення фазової проникності видобувного 

флюїду через керн та визначається ефективність методу. 

Цей цикл досліджень повторюється для кожного типу ХТП,  

визначається найбільш ефективний. 

Розглянемо детально кожен з пунктів алгоритму. 

 

3.5.1 Підготовка кернів до  експериментальних досліджень 

Керновий матеріал, який використовується для проведення досліджень, 

являє собою гірську породу, яку отримано з надр землі шляхом відбору 

проби кернорізом при будівництві свердловини (рис. 3.10).  

 

 
Рисунок 3.10. Керновий матеріал, одержаний з надр землі 

 

Після відбору зі свердловини керн консервується та передається для 

зберігання  в  керносховищах та для подальших досліджень. 
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Розміри вилученого керну зі свердловини перевищують діаметр 

кернотримача. Більшість науково-дослідного обладнання при проведенні 

досліджень з визначення фізичних показників (фільтраційно-ємнісних 

характеристик) продуктивного горизонту використовує керни меншого 

діаметру, які вирізаються поперек вилученого зразка, оскільки осадові 

породи утворилися внаслідок нашарування, і фільтрація через неї в своїй 

більшості відбувається вздовж саме в горизонтальному напрямі. 

Відпрацьовано методику вирізання та обробки кернового матеріалу 

(рис. 3.11) алмазною коронкою на свердлильному устаткуванні. На рис. 3.12 

наведено загальний вигляд ділянки для вирізання природного керну. На рис. 

3.13 наведено фотографії вирізаних кернів в складі вихідного кернового   

матеріалу (рис. 3.13 зліва) та зразки кернів, які підготовлено для подальших 

досліджень.   

 
Рисунок 3.11. Вихідні керни, які вибурено зі свердловини 

 

 
Рисунок 3.12. Вирізання кернів в розмір на станку 
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Рисунок 3.13. Керни для подальших досліджень 

 

Однією з важливих характеристик процесу фільтрації флюїдів через   

пористі середовища є відкрита пористість. Для її визначення в ІПМаш НАН 

України зібрано лабораторну установку та відпрацьовано методику. 

Для очищення від залишків флюїдів порового простору природного 

керну, який одержано шляхом механічного вилучення з гірської породи ПЗП, 

використано екстрактор Сокслета. В цьому лабораторному пристрої 

забезпечується постійна подача чистого розчинника в екстракційну камеру та 

якісне очищення порового простору керна від всіх типів вуглеводнів. Схема 

та фотографія лабораторної установки з екстрактором Сокслета  показано на 

рис. 3.14 і 3.15 відповідно. Роботи з екстракції проводяться згідно з  

удосконаленою  методикою,  яку наведено  в [40, 98].  

 
 

Рисунок 3.14. Схема лабораторної установки з екстрагування кернів 
1 – плоскодонна  колба; 2 – екстрактор  Сокслета; 3 – трубка для парів розчинника; 

4 – керн; 5 – трубка сифону; 6 – екстракційна камера; 7– холодильник 
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 В плоскодонну колбу (1) заливається розчинник, який повинен 

забезпечувати  якісну екстракцію залишків флюїдів з керну і виключати будь 

яку реакцію з породоутворюючими мінералами та цементуючою речовиною. 

Це може бути спиртобензольна суміш в масовій пропорції 1:3,  

тетрахлорметан, хлороформ або інші розчинники.  

В екстракційну камеру (6) поміщається керн (4). Проводиться збірка 

установки. Для екстрагування в плоскодонну колбу (1) вставляється 

екстрактор Сокслета (2), який з’єднується з холодильником (7). 

 
Рисунок 3.15. Лабораторна установка для екстрагування кернів 

 

Зібрана установка встановлюється на джерело тепла (колбонагрівач або 

електроплитку) та проводиться підігрів розчинника, пари якого піднімаються 

по трубці для парів (3) та потрапляють в холодильник (7), де конденсуються 

й стікають в екстракційну камеру (6), в якій знаходиться керн (4). 

Сконденсований розчинник накопичується та досягає рівня трубки 

сифону (5), після чого відбувається його повернення в плоскодонну колбу (1). 

Таким чином, в екстракційну камеру постійно потрапляє чистий розчинник, 

цикл повторюється багато разів. Закінчення екстрагування визначається за 
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відсутністю відтінку розчинника в екстракційній камері через 12-16 годин 

після зупинки нагріву. 

У подальшому, при використанні описаної методики, у випадку 

високої мінералізації залишкової пластової води, керн який не містить в собі 

водорозчинних речовин або мінералів, що набухають, необхідно буде в 

екстракторі Сокслета промивати дистильованою водою. Керни, які мають 

водорозчинні речовини або мінерали, які набухають, екстрагуються за 

спеціальною методикою з урахуванням мінерального складу. 

 

3.5.2 Визначення коефіцієнту відкритої пористості кернового 

матеріалу шляхом насичення рідиною 

Коефіцієнт відкритої пористості Кп  розраховується в відсотках за 

формулою 

 

𝐾п =  !! ! !! 
!! !   !!

 x 100, 

 

де М1 – маса сухого зразка керну, г; 

М2 – маса насиченого рідиною керну в підвішеному стані в рідині насичення, г; 

М3 – маса насиченого рідиною керну в повітрі, г. 

Після закінчення екстрагування керн переносять до сушильної шафи на 

24 години з послідуючим термостатуванням при температурі (105±2) °С для 

повного видалення залишків розчинника та вологи. 

По закінченню термостатування керн доводиться до постійної маси М1 

шляхом перенесення в ексикатор з вологопоглинаючим реагентом 

(прожарений CaCl2) з похибкою не більше 0,01 г для зразків з масою більше 

20 г. 

На аналітичних вагах ANG220C визначено постійну масу М1 = 39,90 

проекстрагованого та висушеного керну (рис. 3.16). 

Для насичення керну рідиною готується модель пластової води з 

мінералізацією 30 г/л NaCl2 та питомою масою ρ=1,02 г/см3. Рідина 
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фільтрується через паперовий фільтр під вакуумом для повного очищення від 

будь-яких механічних домішок. 

 

 
Рисунок 3.16. Досліджуваний керн гірської породи 

 

Схема створеної вакуумної установки для насичення кернів рідиною 

наведено на рис. 3.17. 

 

 
 

Рисунок 3.17. Принципова схема вакуумної установки для насичення 
 кернів рідиною 

1 – вакуумний насос; 2 – лінії низького тиску; 3.1, 3.2 – крани; 4 –вакуумметр; 5 – 
вакуумна камера; 6 – керн 

 

Насичення керну модельною рідиною проводиться  наступнім чином.  
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В вакуумну камеру (5) заливають модельну рідину та вносять керн без 

занурення при відкритих кранах (3.1 та 3.2),  включають  вакуумний насос (1). 

Повільно перекривається кран (3.2) для створення вакууму в камері (5). По 

закінченню активного виділення бульбашок газу, керн частково (на 1 см) 

занурюється в рідину з послідуючим вакуумуванням для капілярного 

просочування рідиною. По мірі капілярного просочування керн повільно 

опускається в рідину, аж до повного занурення. Після припинення активного 

виділення бульбашок газу, вакуумування зупиняється. Перекривається  кран 

(3.1) та повільно відкривається кран (3.2) до вирівнювання тиску з 

атмосферним.   

Керн залишається для донасичення при атмосферному тискові на 24 

години в рідині насичення. Після закінчення процесу насичення та до 

насичення, для визначення гідростатичної маси керну, який занурено в 

рідину насичення, на аналітичних вагах ANG220C. Для занурення керну була 

виготовлена корзинка з тонкого металевого дроту, що підвішувалась на 

тонку волосінь. На ваги встановлюється чашка з рідиною насичення, яку 

піддали вакуумуванню, насичений керн поміщають в корзинку з тонкого 

дроту та опускають в рідину. Визначається гідростатична маса (в нашому 

випадку М2 = 17,64 г). Після зважування керн повертається в вакуумну 

камеру в відвакуумовану рідину насичення. 

Проводиться зважування керну в повітрі. Для цього керн вилучається з 

рідини насичення, з нього видаляється надлишкова рідина шляхом 

обкатування його по склу доки поверхня керну не стала матовою. На 

аналітичні ваги встановлюється крюк з підвішеною корзиною з тонкого 

дроту, в яку поміщають керн і проводять зважування. М3=41,93 г. 

Визначається коефіцієнт відкритої пористості 

 

𝐾п =
!",!"!!",!"
!",!"!!",!"

×100 = 8,36 %. 
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3.5.3 Визначення фазової проникності керна в лабораторних 

умовах, які  наближено до пластових 

Для визначення фазової проникності керну застосовується  створена в 

ІПМаш НАН України установка для комплексних досліджень проникності та 

фільтраційно-ємнісних характеристик кернового матеріалу гірських порід  

УДПК (рис. 3.18) [84]. Основним її елементом є кернотримач, який може 

використовуватися як в складі модуля ІІ (рис. 2.1). дослідницького  

комплексу, так і в складі УДПК.   

 
Рисунок 3.18. Установка УДПК 

 

Проникність визначається за формулою Дарсі 

 

𝑘 = 𝜂
𝑞ф ∙ 𝐿
∆𝑃 ∙ 𝐹 

 

де qф – об’ємна витрата флюїду, м3/с; 

k – проникність пористого середовища, м2; 

η – динамічна в’язкість флюїду, Па·с; 

ΔP = Р 1 - Р 2 – перепад тиску, Па; 

L – довжина зразка пористого середовища, м; 
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F –  площа фільтрації, м2.  

Перед проведенням вимірювань проводиться підготовка та визначення 

фізико-хімічних показників пластової нафти, що застосовується при 

визначенні фазової проникності керну. 

Динамічна в’язкість визначається за допомогою механічного 

віскозиметра Brookfield LVDV-Е при температурі 19,4 °С та пластовій –      

40 °С шляхом занурення шпинделя s-60 в зразок нафти (рис. 3.19). 

 
Рисунок 3.19. Визначення в’язкості нафти 

 

Густина визначається за допомогою набору ареометрів АОН-1 шляхом 

занурення в зразок нафти при заданих температурах. 

В таблиці 3.1 наведено основні фізико-хімічні показники реальної 

нафти з свердловини, з якої досліджується керн гірьскої породи. 

 

Таблиця 3.3. Основні фізико-хімічні показники нафти 

Показник Значення 

В’язкість дегазованої нафти, 
мПа·с 

11 при 19,4 °С 
7 при 40,0 °С  

Густина, г/см3 0,856 при 19,4 °С 
0,840 при 40,0 °С 

Вміст води, % 0,4 
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3.5.4 Дослідження  відкритої пористості керну 

Для визначення відкритої пористості керн було насичено рідиною, що 

дає можливість при встановленні керну в УДПК змоделювати при витісненні 

рідини нафтою залишкове водонасичення керну. Матеріали, з яких 

виготовлено кернотримач, стійкі до високих температур понад 250 °С та 

агресивних середовищ, таких як концентровані кислоти та луги, вуглеводні 

та концентровані розсоли. Його конструкція забезпечує надійне герметичне 

пневматичне обжимання керну, що в свою чергу гарантує фільтрування 

досліджуваних флюїдів саме через керн та виключає бокові протікання при 

проведенні досліджень. 

Перед прокачуванням нафти через керн проводиться її підготовка.  

Нафта дегазується в вакуумній камері та пропускається через  

фільтрувальний папір (чорна або червона стрічка) для відділення від  твердих 

часток. 

Дегазована та відфільтрована нафта в об’ємі 200 мл заливається в 

ємність УДПК та прогрівається під тиском при температурі на 20 °С більше 

ніж пластова. В даному випадку, під тиском 40 атм та температурі 60 °С  

нафта знаходилася на протязі 2-х годин. Після чого охолоджувалась до 

пластової температури 40 °С та прокачувалась через керн. 

Далі встановлюється температура термостабілізації кернотримача 

40 °С. Перепад тисків між плоскими поверхнями керну задавали 3 атм та 

5 атм. 

Після стабілізації об’ємної витрати нафти проводяться вимірювання 

об’ємної витрати флюїду за вказаних умов.  

В табл. 3.4 наведено фазову проникність для нафти  при температурі 40 °С 

та перепаді тисків 3 атм та 5 атм. 

Розбіжність результатів між усередненими даними трьох 

експериментів на кожному перепаді тиску, які були отримані при 

вимірюванні на УДПК, та даними, раніше одержаними в сертифікованій 

лабораторії, які надав власник кернів, в межах допустимих значень.  
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Таблиця 3.4. Фазова проникність для нафти 

 

Аналогічним чином за описаною методикою проводиться визначення 

всіх початкових фільтраційно-ємнісних характеристик кожного з кернів, які  

в подальшому використовуються для досліджень КВТБХВ на зміну їх  

проникності. 

 

3.5.5 Дослідження впливу ХТП КВТБХВ на зміну проникності 

кернів 

Насичений кольматантом (АСПВ, водою, водонафтовою емульсію або 

іншою рідиною, що стала причиною погіршення фільтраційних  

властивостей породи, тобто моделюються причини погіршення проникності) 

керн розміщується в кернотримачі (рис. 2.5), який є основним елементом 

модуля II експериментального комплексу. Може досліджуватися як 

одиничний керн, так і набірний, який складається з декількох кернів. 

Максимальна довжина досліджуваного керну може становити 90 мм. 

Кернотримач дозволяє швидко та надійно обжимати керн з використанням 

гідравліки або пневматики, запобігає боковій фільтрації між керном та 

ущільнювачем, дає змогу здійснювати попередній підігрів керну до заданої 

температури.      

За методикою проведення досліджень кінетики ХТП КВТБХВ  

(розділ 2) відбувається послідовна доставка та змішування системи ГОС–ГРР. 

Здійснюється обробка кернів продуктами їх реакції. В дослідницькому 

комплексі, в умовах, наближених до пластових, за рахунок надлишкового 

тиску, який утворюється в реакторі, через керни прокачуються рідкі та 

газоподібні продукти реакції під час протікання обраного процесу КВТБХВ. 

Після цього за наведеною вище методикою проводяться дослідження з 

Перепад тиску, атм Проникність, мД 
3 88,4 
5 86,1 
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відновлення проникності, вимірюються вже остаточні показники фільтрації 

модельної нафти, розраховуються коефіцієнти відновлення проникності.  

В табл. 3.5 наведено результати експериментальних досліджень з 

визначення ефективності впливу наведених вище ХТП на зміну проникності 

та відновлення фільтраційно-ємнісних характеристик трьох природних 

кернів з одного пропластка нафтової свердловини. Причиною зниження 

продуктивності цієї свердловини стало наповнення порового простору ПЗП 

водонафтовою емульсією. Емульсія, зразки якої взяті також з цієї 

свердловини, є дуже стійкою і не руйнувалася навіть при високих 

температурах. Неефективним виявилося і використання стандартних 

деемульгаторів. Обробка кернів проводилися за трьома  ХТП – з базовою 

системою  ГОС–ГРР  та двох удосконалених.  

 

Таблиця 3.5. Фазова проникність та коефіцієнт відновлення 

проникності кернів гірської породи 

 
 

На діаграмах (рис. 3.20, зліва направо) кожні 3 стовпчики 

відображають величини нафтової проникності кожного з трьох кернів, які 

досліджувалися, до насичення водонафтовою емульсією, після насичення та 

після обробки з використанням означених вище базового та двох 

удосконалених процесів КВТБХВ.   

Усі три керни після попередньої підготовки показали приблизно один 

рівень початкової фазової проникності. Практично не різняться показники і 

після кольматації водонафтовою емульсією (9-12 мД).   
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Проведення КВТБХВ обробки кернів дозволили визначити найбільш 

ефективний ХТП.  

Так, процес з базовим складом компонентів системи ГОС-ГРР достатньо 

ефективний, одержано практично повне відновлення проникності: 88 мД – 

початкова, 86 мД – після обробки. Коефіцієнт відновлення проникності β=0,977. 

Термобарохімічний процес з введенням до складу ГОС-ГРР інгібіторів 

реакцій низькотемпературної стадії в цьому випадку показав найгірший 

результат. Це, в-першу чергу, пов’язано з тим, що під час протікання 

тривалої низькотемпературної стадії термохімічний потенціал системи 

витрачається неефективно, бо водонафтова емульсія на цьому 

температурному рівні практично не руйнується. Не дуже ефективно 

використовується й водень, бо відомо, що найбільший ефект водневої 

активації дифузій і фільтрації досягається при суттєво менших значеннях 

початкової проникності гірської породи. Значення проникності: початкової – 

86 мД, після обробки – 78 мД. Коефіцієнт відновлення проникності β=0,9. 

 
Рисунок 3.20. Зміна проникності кернів під впливом різних видів 

КВТБХВ: 

 

Найкращі результати з покращення проникності (з 80 мД до 84 мД) 

досягнуто після використання термобарохімічного процесу з активацією 

	Керн №1 Керн №2 Керн №3 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 k, мД 

– до насичення водонафтовою емульсією; 
– після насичення  водонафтовою емульсією; 

                                 – після КВТБХВ 



	 104 

гідрореагуючими речовинами та полімерними нітрилами (рис. 3.20, керн 

№ 3). Фазова проникність не тільки відновлюється, але й стає більшою, ніж 

початкова. Коефіцієнт відновлення проникності дорівнює β=1,05. Це 

пояснюється максимальною ефективністю використання водневого 

темробарохімічного процесу в даному випадку. Руйнування водонафтової 

емульсії починається вже на початковій стадії процесу. Підвищення тиску 

призводить до більш швидкої фільтрації робочих речовин в поровий простір 

породи. ГРР реагують з водою всередині керну з генеруванням водню, а 

водень на цьому температурному рівні не тільки покращує проникність, але й 

приймає участь в реакціях гідрокрекінгу важких нафтових фракцій. Значна 

кількість водню та градієнти температур й тисків приводять до утворювання 

додаткової системи мікротріщин, що пояснює збільшення проникності в 

порівнянні з початковою. 

Одержані абсолютні значення фазової проникності керну після 

термобарохімічного впливу можуть бути використано для верифікації 

комп’ютерної 3D моделі процесу КВТБХВ у свердловині та розробки 

дизайну її обробки. 

 

3.6 Висновки за розділом 3 

 

1. Аналіз кінетики ХТП, який утворюється базовим складом 

компонентів системи ГОС–ГРР показав, що водень на водневих стадіях 

використовується неефективно, тому що на низькотемпературній стадії 

практично немає умов для його генерування, оскільки використовуються ГРР 

на основі бору (карборани). Такі ГРР вступають в реакцію гідролізу за значно 

вищих температур. На високотемпературній стадії базовий ХТП не 

забезпечує стабільного температурного рівня, і процес гідрокрекінгу АСПВ 

не протікає в потрібному обсязі.   

2. З метою підвищення ефективності ХТП при впровадженні технології 

запропоновано методи поліпшення керованості двох водневих стадій, які в 
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цьому випадку є лімітуючими. Так, продовження тривалості 

низькотемпературної стадії досягнуто за рахунок використання в складі 

базової системи ГОС-ГРР суміші до 50 % пасивованих гранул від загальної 

кількості нітрату амонію, а 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.  

Експериментально доведено, що використання як активатора процесу 

горіння синтезованого за удосконаленою технологією полімерного нітрилу 

параціану менше 1 % дозволяє підвищити температуру протікання 

високотемпературної стадії ХТП до рівня, на якому за наявності 

активованого водню відбуваються процеси часткового гідрокрекінгу важких 

вуглеводнів.  

Експериментально підтверджено ефективність використання 

запропонованих методів. 

4. Відновлено технологічну лінію з синтезу параціану з аміду 

щавелевої кислоти, визначено параметри його синтезу, які забезпечують 

покращення показників хімічної чистоти та питомої кількості кінцевого 

продукту.  Удосконалено технологічний регламент синтезу.  

5. Розроблено методику для 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. 

6. Розроблено методику, створено нові зразки обладнання,  

укомплектовано лабораторну ділянку для визначення фільтраційно-ємнісних  

властивостей кернів гірської породи.  
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7. Експериментально доведено, що найбільше відновлення проникності 

у разі кольматації гірської породи водонафтовою емульсією відбувається при 

використанні ХТП з додаванням до базових технологічних рідин 

гідрореагуючих речовин на основі алюмінію та синтезованого за 

удосконаленою технологією полімерного нітрилу параціану як активатору 

горіння.  
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РОЗДІЛ 4 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ 3D МОДЕЛІ БАГАТОСТАДІЙНОГО 

ПРОЦЕСУ ВОДНЕВОГО ТЕРМОБАРОХІМІЧНОГО ВПЛИВУ НА 

ЗМІНУ ПРОНИКНОСТІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, СТВОРЕННЯ 

МЕТОДИКИ ЇЇ УТОЧНЕННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ 

 

4.1 Методика математичного моделювання процесів фільтрації в 

пористих середовищах 

 

Підготовка до впровадження технології інтенсифікації потребує 

попереднього виконання великого об’єму розрахункових досліджень, в тому 

числі розробки дизайну водневої термохімічної обробки свердловини.  

Дизайн  обробки  повинен ураховувати  всі особливості протікання процесу,  

передбачає можливість визначення ефекту від впровадження технології, 

одержання прогнозу на подальшу експлуатацію свердловини. Тому  

удосконалення комп’ютерної 3D моделі багатостадійного процесу водневого 

термобарохімічного впливу на зміну проникності гірської породи та 

створенню методики її уточнення й верифікації є дуже актуальною  задачею.  

До того ж, використання експериментальних результатів, які можна 

одержувати на створеному дослідницькому комплексі, можуть бути  

використано для уточнення  математичної моделі. 

Складний та нерегулярний характер структури порового простору не 

дозволяє вивчати рух рідини й газів у ньому стандартними методами 

гідродинаміки, тобто шляхом розв’язання системи рівнянь Нав’є-Стокса [10, 

19, 176, 186] для області, що являє собою сукупність всіх пор. Однак у 

такому записі й такому розв’язку немає необхідності – зі збільшенням числа 

окремих мікрорухів, що становлять макроскопічний фільтраційний рух, 

починають проявлятися сумарні статистичні закономірності, характерні для 

руху в цілому й несправедливі для одного або декількох порових каналів.  
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Це характерно для систем з більшим числом однорідних елементів, 

слабко зв’язаних між собою. Такі системи можуть бути описані як деякі 

суцільні середовища [13, 14, 162, 165], властивості яких не виражаються 

безпосередньо через властивості складових елементів, а є усередненими  

характеристиками досить великих об’ємів середовища.  

Схема переходу від багатофазного об’єкта до суцільного середовища 

наведена на рис. 4.1.  

 
Рисунок 4.1. Схема переходу від багатофазного об’єкта  

до моделі суцільного середовища 

 

У деяких пористих матеріалів частина пор ізольована від іншого 

зв’язкового порового простору або заповнена іншим середовищем. У 

подібній ситуації ці пори не беруть участі у накопиченні й переміщенні   

рідини усередині пористого середовища, і тому замість введеної вище 

величини (її називають повною або загальною пористістю) зручно 

використовувати активну (ефективну) пористість, що дорівнює об’ємній 

частці зв’язаних між собою пор, які можуть бути заповнені рідиною ззовні. 

Для опису пористого середовища необхідно також вказати деякий 

характерний розмір порового простору d.  



	 109 

Основною й найважливішою характеристикою фільтраційного процесу 

є вектор швидкості фільтрації , що визначається в такий спосіб: вибираємо 

точку M пористого середовища й проводимо через неї довільну елементарну 

площадку  з нормаллю . Через виділену площадку в одиницю часу 

протікає маса рідини . Тоді проекція вектора на нормаль   до виділеної 

площадки дорівнює границі відношення    при . Тут  – густина 

рідини. Основне співвідношення теорії фільтрації – закон фільтрації, що 

встановлює зв’язок між вектором швидкості фільтрації й тим полем тиску, 

що викликає фільтраційний рух. Рух рідини в пористому середовищі 

відрізняється від рухів, розглянутих у звичайній гідродинаміці, тим, що в 

будь-якому макрооб’ємі є нерухома тверда фаза, на границі з якою рідина 

також нерухома.  

Тому система порових каналів елементарного макрооб’єму 

гідродинамічно еквівалентна системі складним образом зв’язаних труб [88, 

166]. Швидкість фільтрації характеризує витрату через цю систему. З іншого 

боку, витрата визначається тисками на входах і виходах порових каналів. 

Оскільки витрата являє собою сумарну по порових каналах величину, вона 

визначається перепадом, тобто градієнтом усередненого тиску рідини. 

В математичній моделі у загальному випадку закон збереження 

імпульсу для суцільного середовища записується у вигляді [88, 166] 

 

,      (4.1) 

 

де  – вектор швидкості; 

  – густина; 

     – статичний тиск;  

      – елементи тензора напруження;  

      – сила тяжіння;  
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      –  вектор зовнішніх сил.  

 Елементи тензора швидкостей деформацій для ньютонівських рідин 

визначаються зі співвідношення  

 

, 

 

 

де  –  елементи тензора швидкостей деформації; 

     – символ Крон екера; 

      – коефіцієнт динамічної в’язкості.  

При русі суцільного середовища в поровому просторі з невеликою 

швидкістю силами інерції можна зневажити (конвективне прискорення в 

рівнянні (4.1). Наявність доданка, який відповідає за в’язкість при переході 

до макроскопічного опису, приводить до виникнення об’ємної сили в’язкого 

опору, що діє на рідину з боку пористого скелету. Тоді, зневажаючи силами, 

що діють на суцільне середовище ззовні, у стаціонарному випадку можна 

одержати рівняння Дарсі [88, 166] для фільтрації газу    

   

, 

 

де  – газова проникність.   

Лінійний закон Дарсі можна застосовувати для повільної фільтрації. 

Таким чином, проникність в даному випадку є характеристика гірської 

породи. В математичних моделях фільтрації цей показник приймається як 

константа. Дослідження, які виконано в ІПМаш НАН України, доводять, що   

в результаті комплексного водневого термобарохімічного впливу на пласт 
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змінюється саме проникність. Це означає, що саме цей коефіцієнт підлягає 

уточненню шляхом проведення лабораторних або промислових досліджень. 

При фільтрації в анізотропних пористих середовищах (наприклад, в 

осадових шаруватих пластах або в середовищах із тріщинами, спрямованими 

у виділеному напрямку) лінійна залежність швидкості фільтрації й градієнта 

тиску зберігається (для повільних течій), однак ці вектори у випадку 

загального положення вже не будуть паралельні. Проникність таких 

середовищ буде характеризуватися не одним числом , а симетричним 

додатно-визначеним тензором проникності . Для анізотропного випадку, 

закон Дарсі [166] можна записати в такому вигляді 

. 

Більш загальним з погляду режимів фільтрації є нелінійний закон 

фільтрації Форхгеймера 

 

, 

 

де   – деяка константа, що визначається експериментально. 

Проникність по газу при невеликих тисках відрізняється від проникності 

по рідині [166, 169, 187] (так званий ефект Клінкенберга). Тому при дослідженні 

процесів фільтрації газів використовують ефективну газову проникність  

 

 , 

 

де  – проникність по рідині; 

      – коефіцієнт Клінкенберга для і-го газу; 
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       – середній тиск. 

Проникність залежить тільки від властивостей пористого середовища 

(але не від властивостей рідини) і визначається, в основному, геометрією 

порового простору. Вона має розмірність площі, а її величина – порядок 

квадрата характерного розміру пор . Типові значення проникності для 

піщаників мають порядок 10-15 – 10-12 м2, для ґрунтів – 10-13 – 10-11 м2. 

На практиці часто за одиницю вимірювання обирають таку проникність, 

щоб у відсутності сили тяжіння при градієнті тиску 1 кгс/см3 ≈ 1 атм/см 

рідина з в’язкістю 0,01 г/(см·с) (в’язкість води при 20 °С) мала швидкість 

фільтрації 1 см/с. Ця одиниця проникності називається "дарсі", (позначення 

"Д"); 1 Д ≈ 1,02·10-12 м2≈ 1 мкм2. 

Для неоднорідних пористих середовищ проникність є функцією 

просторових координат і може мінятися із часом (наприклад, при 

деформаціях пористого скелету або за рахунок його засмічення, кольматації 

або розчинення). 

 При дуже повільних течіях значущими стають ефекти дифузії (закон 

Фіка) [166]. Тоді закон фільтрації має вигляд  

 

, 

 

де – коефіцієнт ефективної дифузії; 

       – концентрація газу в пористому середовищі. 

Інтегральне формулювання закону збереження маси рідини випливає із 

твердження про те, що зміна маси рідини в довільному об’ємі   усередині 

пористого середовища відбувається за рахунок припливу рідини через межу 

об’єму  
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. 

 

Тут – пористість середовища,  – вектор зовнішньої нормалі до 

поверхні  (через такий вибір нормалі інтеграл у правій частині є зі знаком 

мінус), а об’єм  нерухомий щодо пористого середовища. Якщо функції, які 

входять в це рівняння є досить гладкими, то в лівій частині можна занести 

похідну під знак інтеграла, а праву частину перетворити за допомогою 

теореми Гаусса-Остроградського [88] 

 

, 

 

звідки через довільність об’єму  випливає диференціальний запис закону 

збереження маси у вигляді такого рівняння нерозривності [88, 183] 

. 

Якщо густина рідини стала, а пористе середовище не деформується 

(тобто пористість залежить тільки від координат), то перший доданок 

обертається на нуль і рівняння нерозривності записується у вигляді . 

Для моделювання фільтраційного процесу, у якому пористе 

середовище й потік рідини передбачаються в тепловій рівновазі, рівняння 

збереження енергії має вигляд [175, 183] 

 

, 

 

де  – повна енергія рідини: 

     – повна енергія твердого тіла; 
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     – густина рідини;  

       – густина твердого тіла; 

      – пористість середовищ; 

       – коефіцієнт ефективної теплопровідності середовища; 

         – температура середовища; 

       – дифузійний потік і-го газу; 

         – ентальпія і-го газу; 

         – тензор напруження.  

 Закон збереження енергії у випадку прогріву породи (нерівноважний 

випадок). 

 У цьому випадку рівняння збереження енергії записується як [175, 183]  

 

,     

,  

 

де – коефіцієнт теплопровідності рідини; 

      – коефіцієнт теплопровідності твердого тіла; 

     – коефіцієнт теплопередачі для рідини й поверхні твердого тіла; 

      – площа поверхні взаємодії фаз одиниці об’єму пористого середовища; 

        – температура рідини; 

        – температура твердого тіла. 

 В усіх рівняннях системи, які описують закони фільтрації Дарсі, 

входять коефіцієнти проникності. При чому, в більшості задач фільтрації 

коефіцієнти проникності є константами.  
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 В нашому випадку, фільтрація хімічно активних газів та рідин через 

пористе, закольматоване (тобто забруднене) середовище, постійно відновлює 

проникність. Тобто проникність в процесі фільтрації є змінною величиною.   

Ефект водневої активації процесів фільтрації в нафтогазоносних 

пластах ще не досить добре вивчений, і тому сучасні математичні моделі 

його не враховують. Першу роботу, в якій було наведено методику 

урахування цього ефекту, було проведено в ІПМаш НАН України [28, 68, 

80,]. В математичній моделі фільтрації суміші газів через гірську породу 

ураховувалася зміна проникності пористого середовища під впливом 

водневої активації процесів фільтрації в залежності від її початкового 

значення (до водневої обробки) [23, 64, 126, 154  

З результатів, поданих у роботі [68] видно, що суміш газів з 

додаванням 20 % водню не фільтрувалася крізь керн навіть при тиску газів 

2,5 МПа, тоді як результати проведеного раніше порівняльного 

експериментального дослідження показують проникнення водню вже при 1,5 

МПа. Створена з урахуванням цих результатів модель, відповідно ураховує   

тільки вплив водневої активації дифузії на зміну абсолютної проникності 

породи в залежності від її початкової проникності. Але ці уточнення 

стосуються тільки ущільнених порід газових свердловин.  

Тобто, наведена математична модель у разі урахування зміни 

проникності гірської породи під час протікання в свердловині ХТП КВТБХВ 

може достатньо точно описувати процеси, які відбуваються під час обробки  

свердловини. 

Підґрунтям для подальшого удосконалення математичної моделі є 

результати фізичного моделювання на створеному комплексі. Більш того, 

дослідницький комплекс дозволяє визначати величину зміни проникності  

породи під час протікання ХТП. Тобто, існує можливість побудувати  

функцію зміни проникності від основних параметрів процесу для 

подальшого  уточнення  математичної моделі.  
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4.2 Методика уточнення математичної моделі фільтрації продуктів 

реакції ХТП КВТБХВ в гірську породу 

 

Методику уточнення математичної моделі фільтрації продуктів реакції 

ХТП в гірську породу під впливом КВТБХВ засновано на 

експериментальному визначенні функції зміни коефіцієнту відновлення 

фазової проникності по довжині керну під час комплексної водневої 

термобарохімічної обробки. 

Після визначення найбільш ефективного ХТП для відновлення 

проникності керну для конкретного випадка зниження фільтраційних 

властивостей гірської породи, проводиться серія експериментальних  

досліджень з визначення залежності коефіцієнта відновлення проникності   

по довжині керна та об’єму продуктів реакції. Досліджувальні керни можуть 

мати різну довжину, а об’єми флюїдів, які фільтруються в керн, залежать від 

великої кількості факторів, ці параметри доцільно представити у вигляді 

відносних величин. 

Під відносним об’ємом продуктів реакції V мається на увазі 

відношення фактичного об’єму продуктів реакції Vф, що профільтрувалися, 

до ефективного об’єму продуктів реакції Vеф, за якого досягається 

максимальне відновлення проникності. Експериментально визначено, що для 

досягнення максимального відновлення проникності керну до рівня 1,05 було  

достатньо 9 об’ємів порового простору кернів. Саме цей об’єм в нашому 

випадку є ефективним об’ємом продуктів реакції. Фільтрація через  

оброблюваний керн продуктів більшого об’єму до збільшення коефіцієнту 

відновлення проникності не веде. 

Дослідження проводилися на набірному керні (рис. 4.2) загальною 

довжиною 75 мм, який складався з трьох кернів меншої довжини (по 25 мм 

кожний). Це дало змогу визначати зміну проникності уздовж набірного керну 

через кожні 25 мм після завершення процесу та фіксувати температури в 4-х  

його площинах під час обробки.  
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Керни теригенної породи бралися з нафтової свердловини, як і в 

попередніх дослідженнях, насичувалися водонафтовою емульсією.  

 

 
Рисунок 4.2. Розміщення набірного керну в кернотримачі 

 

В таблиці 4.1 наведено експериментальні дані щодо зміни коефіцієнта 

відновлення проникності уздовж керну від відносного об’єму продуктів  

ГОС–ГРР.  

 

 Таблиця 4.1. Зміна коефіцієнту відновлення фазової проникності по 

довжині керну від відносного об’єму продуктів реакції  

 
В результаті обробки експериментальних даних одержано функцію 

зміни коефіцієнта відновлення проникності від відносного об’єму продуктів 

реакції ХТП.  

 

 

 

          V                      
l 0,00 0,25 0,5 0,75 1,00 

0,33 0 0,26 1,02 1,05 1,06 
0,66 0 0,09 0,38 1,05 1,05 
1,00 0 0,02 0,21 0,77 1,05 
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(x= v, y=1). Для даного процесу маємо такі константи: c1 = 0,7, c2 = 0,1, c3 = 

0,1, c4 = 0,01, c5 = 0,06. 

Графік функції наведено на рис. 4.3  

 
Рисунок 4.3. Графік функції залежності зміни коефіцієнта відновлення 

проникності від відносного об’єму продуктів реакції ХТП 

 

 Цей графік дає уяву, як змінюється проникність під час фільтрації 

продуктів реакції через гірську породу пласта, а сама функція зміни 

проникності замість розрахункових значень або констант проникності 

закладається в математичну модель фільтрації. 

 

4.3 Верифікація комп’ютерної моделі підвищення проникності 

породи з урахуванням експериментальних результатів 

 

Верифікація удосконаленої комп’ютерної моделі здійснювалася 

шляхом проведення порівняльного аналізу результатів чисельного 

моделювання процесу фільтрації продуктів реакції на водневих стадіях 

КВТБХВ та результатів експериментальних досліджень фільтрації продуктів 

реакції через реальні керни гірської породи. Експериментальні дослідження 

фільтрації проводилися під час досліджень кінетики протікання ХТП 

КВТБХВ з активацією ГРР та полімерними нітрилами  (рис. 4.4).   
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 I – низькотемпературна стадія генерування водню з активацією ГРР на основі 

алюмінію; II – високотемпературна стадія генерування водню з активацією параціаном 
 
Рисунок 4.4. Загальний вигляд кінетики процесу ХТП з активацією ГРР 

та полімерними нітрилами 

 

 В математичну модель закладали всі геометричні характеристики 

реального керну та всі його вихідні петрографічні та теплофізичні 

властивості. Також в модель закладалися всі вихідні термобаричні параметри 

ХТП, що вимірювалися на досліджуваних стадіях. 

Сформовано комп’ютерну модель та розрахункову область керну (рис. 

4.5). Геометрія моделі співпадає з геометрією досліджуваного 

експериментального зразка. Початкова фазова проникність бралася  з 

результатів лабораторних досліджень.  

 
Рисунок 4.5. Комп’ютерна модель керну 
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Проводилося чисельне моделювання процесу фільтрації на 

низькотемпературній стадії І (рис. 4.4) з визначенням в керні об’ємного 

вмісту продуктів реакції, в тому числі водню на 30-й секунді процесу після 

початку генерування (рис. 4.6). 

 
Рисунок 4.6. Розподіл масової частки продуктів реакції в керні на 30-й 

секунді після початку генерування водню 

а – за базовою моделлю; б – за удосконаленою моделлю 

  

Моделювання проводилося з використанням існуючої комп’ютерної 

моделі (рис. 4.6 а), яку було створено в ІПМаш НАН України [72, 73, 78, 79]. 

	

Результати чисельного моделювання відрізняються в першу чергу тим, 

що нижній графік показує на 30-й секунді фільтрації наявність продуктів 

реакції (це в першу чергу водень) на виході з керна [32]. Тоді, як за базовою 

версією продукти реакції на виході з керну ще відсутні.   

 Під час експериментальних досліджень шляхом відбору флюїду за 

керном в цей період фільтрації підтверджена наявність не тільки нафтової 

фракції, яка витісняється з керну продуктами ХТП, але й водню, наявність  

якого підтвердили аналізи газової хроматографії. Використано хроматограф  

Agilent 7980,  хроматограму представлено на  рис. 4.7  у вигляді таблиці.   
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Sample:  Sample_1 
Component:  %_mole 
Helium 0,6 
Hydrogen 80,1 
Oxygen 5,2 
Nitrogen 0,8 
Carbon Dioxide 11,0 
Nitrogen Dioxide 3,6 
Total:  101,30 

 

Рисунок 4.7. Вигляд результатів хроматографічного аналізу газової  

фази флюїду на 30-й секунді низькотемпературної стадії ХТП 

 

Мольна концентрація водню  перевищує  80 %, що свідчить про те, що 

удосконалена чисельна модель урахувала ефект водневої активації 

фільтрації та дифузії та більш точніше описує реальний процес ніж базова.  

Результати чисельного моделювання розподілу температур флюїду в  

керні на високотемпературній стадії ХТП з використанням удосконаленої 

моделі (рис. 4.8 б) в порівнянні з результатами моделювання за базовою  

моделлю (рис. 4.8 а) також дали кращий збіг з результатами  

експериментальних досліджень. Так, температура флюїду на виході з керну  

в експериментальних дослідженнях високотемпературної стадії ХТП сягала 

239 °С, в той час, як чисельне моделювання з використанням удосконаленої 

та базової моделей показали відповідно 230-235 °С та 225-230 °С. Це 

пояснюється тим, що удосконалена модель краще ураховує ефект водневої 

активації дифузії та фільтрації, а підвищена швидкість фільтрації флюїду в 

присутності водню сприяє меншим втратам тепла, яке йде на прогрівання 

гірської породи.  
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Інтерпретацію результатів чисельного та фізичного моделювання  було 

виконано з використанням методології математичного моделювання 

гідродинамічних процесів, яку засновано на методі  R-функцій [12, 83, 120, 

130, 131, 179]. Результати теоретичних досліджень з впливу водню на 

гідродинаміку течій та теплообмін в системі “тріщина гірської породи – 

флюїд” досліджень наочно показали, що за рахунок збільшення швидкості 

фільтрації, за один і той же проміжок часу гарячі гази з воднем встигають 

проникати в привибійну зону далі, переносячи і витрачаючи теплоту в 

основному на рівномірний і інтенсивний прогрів внутрішньої поверхні 

тріщин і кольматанта на більшій відстані від свердловини. 

 

4.4  Методика комп’ютерного моделювання КВТБХВ в свердловині 

з урахуванням кінетики ХТП  

 

Одним з важливих етапів підготовки до впровадження технології є 

комп’ютерне 3D моделювання водневого термобарохімічного впливу на ПЗП.   

 
Рисунок 4.8. Моделювання  розподілу температури флюїду в керні на 

високотемпературній стадії процесу 

а – за базовою моделлю; б – за удосконаленою моделлю 
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Сучасні програмні комплекси, такі як Schlumberger і Ansys, дозволяють 

моделювати різні процеси впливу на ПЗП і продуктивний пласт. У цих 

програмних комплексах реалізовано можливість опису конструктивних і 

режимних параметрів свердловини, властивості гірської породи і пластового 

флюїду, зміни термодинамічних параметрів в свердловині в процесі 

інтенсифікації та інші фактори. Ефект водневої активації процесів фільтрації 

та дифузії не ураховується. 

В ІПМаш НАН України виконано постановку задачі моделювання 

процесу фільтрації суміші газів в гірську породу ПЗП в тривимірній 

нестаціонарній постановці [26] з урахуванням теплообміну між газами і 

стінками гірської породи, зміни теплофізичних властивостей гірської породи 

(пористого тіла) і флюїду [27, 88]. Використання створеного дослідницького  

комплекса дозволяє проводити фізичне моделювання та кінетику ХТП 

КВТБХВ в умовах, максимально наближених до пластових, досліджувати 

вплив на зміну проникності гірської породи під впливом процесу [75, 77]. 

Результати таких досліджень дають змогу надавати більш точні вихідні дані 

для чисельного моделювання, проводити верифікацію математичної моделі. 

Далі наведено послідовність одержування даних для уточнення  

комп’ютерної моделі збільшення проникності гірської породи під впливом 

КВТБХВ при впровадженні на реальній свердловині: 

– на керні з проблемної свердловини (або модельному) визначаються 

його петрофізичні та теплофізичні властивості (відкрита пористість, 

початкова та фазова проникність, теплопровідність та інш.); 

– проводиться комплекс робіт з насичення (в нашому випадку 

кольматації) керна речовинами, які на свердловині стали основними 

чинниками зниження проникності (АСПВ, водонафтова емульсія,  

технологічні розчини, конденсат, тощо), вимірюється фазова проникність; 

– з урахуванням геофізичних особливостей продуктивного горизонту, 

причин зниження дебіту, властивостей флюїду, який насичує породу, та інш., 
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проводиться попередній вибір типів ХТП КВТБХВ, які доцільно дослідити 

на предмет їх ефективності; 

– в дослідницькому комплексі проводяться дослідження з   визначення 

найбільш ефективного ХТП КВТБХВ; 

– для визначеного найбільш ефективного ХТП визначається 

експериментальна функція зміни коефіцієнта відновлення проникності під 

час його протікання; 

– уточнюється математична модель процесу КВТБХВ; 

– проводиться комп’ютерне моделювання процесу КВТБХВ на керн, 

результати якого порівнюються з результатами фізичного  моделювання. В 

разі їх розбігу, визначаються шляхи уточнення комп’ютерної моделі; 

– після  верифікації математичної моделі проводиться комп’ютерне 

моделювання процесу КВТБХВ на реальній свердловині.  

 

 4.5 Постадійне комп’ютерне моделювання КВТБХВ 

  

Хіміко-технологічний процес КВТБХВ є складним, залежить від 

термобаричних умов протікання, тому під час чисельного моделювання  

неможливо урахувати всі особливості протікання екзо- та ендотермічних 

реакцій, які відбуваються як в свердловині, так і в середині порового 

простору породи під час фільтрації флюїду. Ураховуючи те, що ХТП 

КВТБХВ протікає в декілька стадій, подальше уточнення процесу 

моделювання запропоновано здійснювати шляхом постадійного  

комп’ютерного моделювання. 

 Після проведення експериментальних досліджень кінетики, ХТП 

умовно розділяється на стадії, кожна з яких визначається своїм 

температурним рівнем та тривалістю протікання. Кожна зі стадій 

характеризується своїми чинниками впливу на пласт, на кожній з них 

відбуваються свої хімічні реакції та термохімічні процеси.  
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Такий варіант є кращим в порівнянні з тим, при якому зростання 

температури упродовж всього ХТП описується по лінійному або іншому (не 

визначеному заздалегідь) закону. Тому, коли чисельне моделювання кожної 

наступної стадії проводиться з урахуванням результатів обробки, отриманих 

на попередній стадії, та ще й за експериментально уточненою моделлю, 

результат моделювання точніше описує ХТП. Такий підхід набув особливої 

важливості в умовах, коли завдяки розробленим методам з’явилася 

можливість керування стадій, особливо водневих, за тривалістю та 

температурними рівнями. 

В процесі моделювання враховуються експлуатаційні характеристики 

свердловини, теплофізичні параметри породи пласта (пористість, 

проникність, щільність, теплопровідність, теплоємність), теплофізичні 

параметри і склад пластового флюїду [88], параметри хімічного і 

термобаричного впливів на ПЗП. 

 Відмінною рисою комп’ютерного моделювання процесу обробки ПЗП 

є урахування конструкції зони перфорації (діаметр, довжина та кількість 

перфораційних отворів, глибина перфорації) (рис. 4.9, 4.10), що особливо 

важливо при моделюванні нестаціонарних процесів [77, 79].  

 

 
Рисунок 4.9. Розрахункова область ПЗП з ділянками перфорації  

а – розрахункова область ПЗП; б – ділянка перфорації 

 



	 126 

 
Рисунок 4.10. Розрахункова сітка, яка описує конфігурацію (будову) 

ПЗП 

 

На рис. 4.11 наведено приклад сформованої розрахункової області 

реальної свердловини (радіус розрахункової області 3 м, еквівалентна 

потужність фрагмента пропластка 5 м). Сітка складається з 22,5 млн. комірок. 

 

 
 

Рисунок 4.11. Розрахункова сітка, що описує конфігурацію (будову) 

ПЗП (радіус розрахункової області 3 м, еквівалентна потужність фрагмента 

пропластка 5 м 

 

На рис. 4.12 наведено результати комп’ютерного моделювання першої 

стадії обробки продуктивного пласту (прогрів порового простору на початку 

екзотермічних реакцій в експлуатаційній колоні). Моделювання  
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проводилося  у  відповідності до результатів дослідження кінетики ХТП з 

додаванням ГРР на основі алюмінію та активацією високотемпературної 

водневої стадії полімерним нітрилом параціану (рис. 4.4). Цей процес 

доцільно розділити на чотири стадії. Перша стадія – вона ж є  

низькотемпературною водневою стадією. Друга – стадія зростання 

температури зі 100 °С до 200 °С. Третя стадія – це високотемпературна стадія, 

на якій утворюється водень та відбувається гідрокрекінг АСПВ. Четверта – 

стадія поступового зниження температури, подальша теплова та хімічна 

обробка. На першій стадії, згідно з експериментальними даними та 

попередніми розрахунками, максимальна температура активних речовин в 

експлуатаційній колоні 100 °С. Моделювання показало, що з урахуванням 

кількості компонентів ГОС-ГРР, а відповідно, продуктів реакції, в тому числі 

водню, тривалість низькотемпературної стадії 30 хвилин. 

 
Рисунок 4.12. Температура низькотемпературної водневої стадії ХТП 

на 30-й хвилині  

 

 Моделювання процесу фільтрації водню (масової частки водню), який 

на цій стадії виступає активатором процесу дифузії, наведено на рис. 4.13. 

Під масовою часткою водню розуміється відношення маси водню до маси 

інших газів під час реалізації етапів КВТБХВ на привибійну зону в об’ємі 
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порового простору ПЗП. Значення масової частки ω досягає 1 у ділянках 

окремих пор коли вони максимально заповнені воднем. 

Очевидно, що активований на цій стадії водень не перетинає радіус 

ПЗП. Це пов’язано в першу чергу з невеликою тривалістю цієї стадії процесу. 

 
Рисунок 4.13.  Фільтрація активованого водню в породу ПЗП на 

низькотемпературній стадії ХТП 

 

Але можна стверджувати, що воднева обробка ПЗП на радіусі 1,5 м вже 

відбулася у повному обсязі, що дає підстави для подальшого ефективного  

протікання процесу. Тим більше, що утворений водень буде далі 

протискуватися в пласт продуктами реакції наступних стадій процесу. 

 На другій стадії, відбувається поступове зростання температури. 

Згідно експериментальних даних та попередніх розрахунків температури 

активних речовин в експлуатаційній колоні сягають 200 °С (рис. 4.14). 

Водень на цій стадії не генерується, але продовжується  генерування  та 

фільтрація в пласт активних газів NO2, NH3 та інші, а також утворених 

гарячих кислот – азотної та соляної. Ця стадія дуже активна з точки зору 

термічного та хімічного впливу на пласт та флюїди. З урахуванням 

компонентів ГОС-ГРР, які реагують на цій стадії, а відповідно, продуктів 

реакції, а також проникності породи, тривалість низькотемпературної стадії   

35 хвилин. 
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Рисунок 4.14. Фільтрація активних газів та утворених  кислот в ПЗП  на 

другій стадії ХТП 

 

Не дивлячись на те, що на стадії горячокислотної обробки водень  в 

хімічному процесі  не генерується, проникність пласту на попередніх стадіях 

вже збільшено, і як наслідок, кислотна обробка також здійснюється більш 

ефективніше.   

Результати комп’ютерного моделювання розподілу водонафтової 

емульсії та АСПВ в гірській породі ПЗП після впливу кислотами і 

температурної обробки наведено на рис. 4.15. 

 
Рисунок 4.15.  Розподіл масової частки водонафтової емульсії та АСПВ 

в гірській породі ПЗП після  впливу кислотами та температурної обробки (τ = 

35 хв)  
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На цій стадії АСПВ суттєво зменшують в’язкість, та набувають 

можливості текти в поровому просторі, водонафтові емульсії руйнуються. 

Третя стадія процесу – це високотемпературна воднева стадія, на якій 

відбуваються перетворення АСПВ в газові та дистилятні фракції, а завдяки 

активованому водню відбувається частковий гідрокрекінг важких 

вуглеводнів.   

На цій стадії згідно експериментальних даних та попередніх 

розрахунків, максимальна температура активних речовин в експлуатаційній 

колоні сягає 250-330 °С, газоподібних продуктів реакції до 450 °С. Розподіл 

температури в ПЗП на третій – високотемпературній водневій стадії ХТП 

наведено на рис. 4.16 в відносних координатах.     

 

  [Т/Тmax]  

 
Рисунок  4.16. Підвищення температури до 350 °С,  генерування водню та 

гідрокрекінг АСПВ 
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Згідно розрахункам реалізується на протязі 30 хвилин. На цій стадії 

відбувається процес часткового гідрокрекінгу АСПВ. Результати 

комп’ютерного моделювання розподілення масової частки АСПВ в гірській 

породі ПЗП після високотемпературної обробки наведено на рис. 4.17. 

Білий колір свідчить про повне витиснення кольматантів з порового 

простору ПЗП. 

Четверта стадія – це подальше генерування тепла без водню, поступове 

зниження температури (подальша нейтралізація та перехід від кислотного 

середовища до слабко лужного. 

 На цій стадії, як і на другій, водень також не генерується, але достатньо 

високі температури та хімічне середовище майже повністю руйнують АСПВ 

та остаточно очищують поровий простір (рис. 4.18).  

 

 
 

Рисунок 4.17. Розподіл масової частки АСПВ в гірській породі ПЗП 

після   високотемпературної водневої обробки  (τ = 30 хв) 
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Рисунок 4.18. Розподіл масової частки АСПВ в гірській породі ПЗП 

після  четвертої стадії  КВТБХВ. 

 

 В умовах відсутності водню швидкість фільтрації інших активних 

компонентів знижується, починає більш прогріватися гірська порода. В 

цьому випадку це є позитивно, бо під час освоєння свердловини, коли 

почнеться фільтрація нафти у зворотньому напрямку, тобто з пласту до  

свердловини, порода буде віддавати теплоту до флюїду, який буде 

викачуватися, не даватиме охолоджуватися та збільшуватися в’язкості  

АСПВ, які  розігрілися під час процесу.  

 Результати експериментальних досліджень з визначення найбільш  

ефективного ХТП КВТБХВ, які було отримано для свердловини певного  

родовища, у разі ідентичності геофізичних характеристик та проблем 

зниження дебіту, можуть використовуватися при моделюванні процесу 

КВТБХВ на інших свердловинах того ж родовища. Для цього в комп’ютерній  

моделі змінюються лише конструктивні особливості свердловини в ПЗП та 

деякі геофізичні характеристики. Так на рис. 4.19 та 4.20 наведено зразки 

сформованої розрахункової області та приклад результату чисельного 
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моделювання розподілу водню в ПЗП на високотемпературній стадії для 

свердловини з аналогічними чинниками зниження дебіту та з пластом  

більшої потужності (радіус розрахункової області 3 м, потужність фрагмента 

пропластка 7 м). 

Такий підхід дозволяє прискорити підготовку до імплементації 

технології в свердловині. 

Розроблено алгоритм підготовки до імплементації технології, який  

включає використання результатів фізичного й математичного моделювання, 

що дозволяє з високою точністю описувати протікання фільтраційно-

дифузійних та тепломасообмінних процесів реальних ХТП під час обробки 

продуктивних пластів, визначати хімічний склад технологічних рідин, який 

впливає на характер протікання ХТП КВТБХВ, особливо його водневих 

стадій [31]. Ці результати є необхідними при розробці дизайну обробки 

кожної окремої свердловини з урахуванням її індивідуальних 

конструктивних та геолого-технічних характеристик, а також причин 

кольматації. 

 

 

Рисунок 4.19. Розрахункова сітка, 

що описує конфігурацію (будову) ПЗП 

 

Рисунок 4.20. Розподіл 

генерованого водню в ПЗП на 

високотемпературній стадії 

(переріз вертикальною 

площиною) 
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4.6 Методика оцінки ефективності застосування технології 

КВТБХВ на свердловинах 

 

 Для проведення чисельної оцінки ефективності застосування технології 

КВТБХВ моделюється процес фільтрації пластового флюїду під час 

видобування нафти. При цьому проникність порового простору та розподіл 

можливих залишків кольматантів у поровому просторі ПЗП враховуються в 

залежності від результатів, отриманих на попередніх етапах фізичного та 

комп’ютерного моделювання КВТБХВ.  

У випадку, коли геофізичні розрахунки не можуть дати точні дані 

стосовно радіусу кольматації, може проводиться декілька варіантів 

моделювання процесу обробки.   

Далі представлено результати комп’ютерного моделювання 

комплексного водневого термобарохімічного впливу на привибійну зону  

пласту нафтової свердловини при кольматації радіусом до 2 м, що відбулася 

внаслідок випадіння АСПВ та утворювання водонафтової емульсії у 

поровому просторі ПЗП. На рис. 4.21 представлено результати чисельних 

досліджень стану привибійної зони свердловини радіусом кольматації 2 м, 

зокрема,  розподілу тиску в ПЗП у процесі видобутку нафти після реалізації 

КВТБХВ. У цьому випадку, після обробки розрахункове збільшення 

проникності після реалізації технології становить 32,2 мД. 

 
Рисунок 4.21.  Розподіл тиску в ПЗП 
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Також виконано розрахунки збільшення проникності внаслідок  

КВТБХВ при радіусах кольматації 1 та 3 м. На графіку (рис. 4.22)  показана 

залежність очікуваних (прогнозних) розрахункових значень проникності 

ПЗП після обробки від початкових радіусів кольматації.  

Очевидно, що у випадку передбачуваного радіуса кольматації, що 

дорівнює 2 м, проникність ПЗП за рахунок комплексного водневого 

термобарохімічного впливу може збільшиться (до 32,2 мД). 

 На основі даних щодо збільшення проникності, далі проводяться 

розрахунки прогнозних показників збільшення проникності гірської породи 

ПЗП при КВТБХВ в залежності від характеру випадіння кольматантів по 

радіусу ПЗП.  

 
Рисунок 4.22. Зміна проникності ПЗП залежно від  радіусу кольматації 

К – проникність; Rk – радіус кольматації 

 

Розрахункові очікувані дебіти для кожного з випадків кольматації 

представлені в табл. 4.2. 
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 Таблиця 4.2 – Очікувані дебіти нафти залежно від радіусу кольматації 

ПЗП 

Радіус 
кольматації 

Rк, м 

Проникність 
К, мД 

Розрахунковій 
дебіт нафти Qн, м3/доб 

2,0 31,7 6,3 
2,5 30,3 5,95 
3,0 27,4 5,32 

 

Далі наведено результати прогнозної оцінки зміни скін-фактору (Sk) 

при реалізації КВТБХВ в залежності від характеру випадіння кольматантів 

по радіусу ПЗП (рис. 4.23). 

 
Рисунок 4.23. Зміна скін-фактору залежно від радіусу кольматації 

 

Негативні показники скін-фактору свідчать про покращення внаслідок 

обробки значень проникності породи ПЗП до рівня, який перевищує  

природну проникність. Це пояснюється водневим ефектом фільтрації та 

дифузії та можливістю утворення додаткових мікротріщин у породі під час 

КВТБХВ. 

Далі на рис. 4.24 – 4.27 наведено результати комп’ютерного 

моделювання зміни (прогнозу) дебіту нафтової свердловини без 
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використання методів збільшення нафтовіддачі та після імплементації 

технології КВТБХВ. 

 
Рисунок 4.24. Прогнозна зміна дебіту та пластового тиску нафтової 

свердловини без реалізації технології КВТБХВ 

 

 
  Рисунок 4.25. Прогнозна зміна дебіту та пластового тиску нафтової    

свердловини без реалізації технології КВТБХВ на протязі 12 місяців  

Sk  на рівні  мінус (0,11-0,37) 
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За результатами прогнозної оцінки (рис. 4.24, 4.25) видно, що при 

подальшій експлуатації свердловини протягом наступних 12 місяців 

очікується зниження її дебіту з 2 до 1,82 м3/доб, що обумовлено наявністю 

кольматантів у поровому просторі гірської породи ПЗП, та подальшим їх 

накопиченням, яке має кумулятивний ефект (за рахунок локального 

зниження температури пластового флюїду та зміщення фазової рівноваги у 

пластовій нафті). 

Для збільшення дебіту цієї свердловини рекомендовано реалізувати 

КВТБХВ, що дозволить значно покращити фільтраційні властивості порід-

колекторів та зменшити скін-фактор (рис. 4.26, 4.27). 

 

 
Рисунок 4.26. Прогнозна зміна дебіту та пластового тиску нафтової 

свердловини після реалізації технології КВТБХВ 
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Рисунок 4.28. Прогнозна зміна дебіту та пластового тиску нафтової 

свердловини після реалізації технології КВТБХВ на протязі 12 місяців          

Sk на рівні мінус (0,35-0,43) 

 

За результатами прогнозної оцінки після реалізації КВТБХВ протягом 

12 місяців можливо очікувати збільшення дебіту нафтової свердловини до 

рівня 9-11 м3/доб, та зниження скін-фактору до рівня мінус (0,35-0,43) за 

рахунок покращення фільтраційних властивостей ПЗП. 

 

4.7 Результати впровадження технології комплексного водневого і 

термобарохімічного впливу на продуктивні горизонти нафтових і 

газових свердловин 

 

Одержані результати роботи використано при удосконаленні хіміко-

технологічного процесу та підготовці до імплементації технології 
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комплексного водневого термобарохімічного впливу на 13 нафтових 

свердловинах в Україні та за кордоном.  

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, не 

давав суттєвого підвищення продуктивності свердловин на даному родовищі.  

Вперше технологію комплексного водневого і термобарохімічного 

впливу з удосконаленим хіміко-технологічним процесом було впроваджено 

на родовищі зі 100 %  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. Тривалість ефекту – 4 роки. 

Акти з впровадження та інші документи, що підтверджують 

ефективність технології, знаходяться у Додатку  А.  
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4.8 Висновки за розділом 4 

 

1. Показано, що для поліпшення результатів впровадження технології 

необхідно підвищувати якість комп’ютерного 3D моделювання КВТБХВ.  

Модель ґрунтується на розв’язанні системи рівнянь Нав’є-Стокса, яку 

описують закони збереження імпульсу, маси та енергії. 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.  

2. На відміну від більшості задач фільтрації, в яких коефіцієнти 

проникності є константами, проникність гірської породи під час протікання 

ХТП КВТБХВ постійно змінюється внаслідок водневої активації, 

термобаричних та хімічних чинників. 

3. Створено методику комп’ютерного 3D моделювання процесу 

водневого термобарохімічного впливу на продуктивні горизонти свердловин, 

в якій в математичній моделі для її уточнення ураховуються результати 

експериментальних досліджень нестаціонарного процесу відновлення 

проникності гірської породи внаслідок комплексного водневого 

термобарохімічного впливу.  

  4. Розроблено методику проведення експериментальних досліджень, за 

результатами яких побудовано функцію зміни коефіцієнта відновлення 

проникності від відносного об’єму продуктів реакції ХТП. Саме ця функція 

зміни проникності замість розрахункових значень або констант проникності 

закладається в математичну модель фільтрації. 

5. 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 підвищенні точності 
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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. 

6.  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. 

7. Розроблено алгоритм підготовки до імплементації технології з 

урахуванням результатів фізичного й математичного моделювання. 

Розроблений алгоритм дозволяє визначати кількісні та якісні 

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 геолого-технічних 

характеристик та причин кольматації. 

8. 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. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі розв’язано важливу науково-практичну задачу 

підвищення ефективності хіміко-технологічного процесу багатостадійної 

водневої термобарохімічної дії на продуктивні горизонти нафтових та 

газових свердловин.  

1. Створено експериментальний комплекс для дослідження кінетики 

хіміко-технологічного процесу КВТБХВ та фізичного моделювання 

комплексного впливу, в тому числі водневого, на зміну фільтраційно-

ємнісних характеристик та проникності гірської породи, що дозволяє 

відтворювати технологічні особливості здійснення ХТП зазначеної 

технології, забезпечує його протікання в умовах, максимально наближених 

до реальних пластових.  

2. Запропоновано методи впливу на характер протікання та підвищення 

ефективності багатостадійного термобарохімічного процесу, зокрема його 

водневих стадій. 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;  

– використання як активатора процесу горіння синтезованого за 

удосконаленою технологією полімерного нітрилу параціану менше 1 % 

дозволяє підвищити температуру протікання високотемпературної стадії 

ХТП до рівня, на якому за наявності активованого водню відбуваються 

процеси часткового гідрокрекінгу важких вуглеводнів.  

3. Розроблено методику досліджень впливу різних за характером 

протікання ХТП технології КВТБХВ на відновлення проникності та 

фільтраційно-ємнісних характеристик закольматованих природних кернів, 

що дозволяє визначати найбільш ефективний за характером протікання 
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хіміко-технологічний процес для використання на свердловинах, у яких з 

різних причин зменшилася продуктивність;  

4. Удосконалено комп’ютерну 3D модель багатостадійного процесу 

водневого термобарохімічного впливу на продуктивні горизонти свердловин, 

в методиці уточнення якої враховуються результати експериментальних 

досліджень нестаціонарного процесу відновлення проникності гірської 

породи внаслідок КВТБХВ. 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.  

5. Розроблено алгоритм підготовки до імплементації технології з 

урахуванням результатів фізичного й математичного 

моделювання. Розроблений алгоритм дозволяє визначати кількісні та якісні 

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 геолого-технічних 

характеристик та причин кольматації. 

 6. 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. 
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