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Сигнальна ідентифікація буримості гірських порід у процесі поглиблення нафтових і газових свердловин.

ВСТУП
Подальший розвиток нафтової і газової промисловості характеризується
зростанням обсягів пошуково-розвідувального буріння свердловин в 6 разів
порівняно з 2004 р., як це передбачено «Енергетичного стратегією України до
2030 року та подальшу перспективу». За таких умов до 2030 р.р. можливо
приростити розвідані запаси нафти в обсязі до 150 млн.т. При цьому
спостерігається тенденція збільшення глибин свердловин, буріння яких
ведеться, головним чином, роторним способом. Для буріння нафтових і газових
свердловин використовується нове покоління трьохшарошкових доліт, які
забезпечують проходку на одне долото до 2000 м, а також алмазні долота з
проходкою до 6000 м. В результаті одним долотом розбурюються декілька
різнорідних шарів порід, буримість яких треба знати, щоб уточнити параметри
математичної моделі і визначити оптимальні керувальні дії для наступного
інтервалу буріння. Проте аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми, показав, що відомі методи
контролю буримості гірських порід як координатного збурення не відповідають
сучасному рівню автоматизації та інформаційної забезпеченості бурових
підприємств нафтогазовидобувної галузі. Вони мають істотні обмеження, серед
яких неможливість отримання інформації для автоматичної системи керування
про головне координатне збурення в реальному часі.
Це обумовлено тим, що технологічний процес поглиблення свердловини є
нелінійним стохастично-хаотичним процесом, який здійснюється за умов
апріорної та поточної невизначеності, розвивається в часі і перебуває під
впливом різного типу адитивних і мультиплікативних завад. Головними
збурювальними впливами, що діють на керований об’єкт, є фізико-механічні і
абразивні властивості гірських порід, зокрема такий комплексний чинник як
буримість гірських порід. Контактними методами цей показник визначити не
представляється можливим. Тому ідентифікація буримості гірських порід в
умовах неповної інформації, нестаціонарності та невизначеності процесу
поглиблення свердловини у теперішній час набуває важливого значення. У
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зв’язку

з

цим

досить

актуальною

є

задача

розробки

ефективного

безконтактного методу сигнальної ідентифікації буримості гірських порід в
реальному часі і програмно-технічних засобів, здатних функціонувати в складі
адаптивної системи керування за умов апріорної та поточної невизначеності
відносно структури і параметрів об’єкта керування.
Тому метою роботи є розроблення методу сигнальної ідентифікації та
автоматизованого безконтактного контролю буримості гірських порід в процесі
поглиблення нафтових і газових.
Досягнення вказаної мети забезпечується шляхом розв’язання таких
взаємозв’язаних задач:
 аналіз сучасних методів і систем ідентифікації та контролю буримості
гірських порід;
 проведення

досліджень

взаємозв’язків

основних

факторів,

що

визначають буримість гірської породи, та обґрунтування найбільш
інформативного параметру для оцінювання буримості порід в реальному
часі;
 розробка математичної моделі буримості гірських порід, динамічної
інформаційної моделі і методу визначення базових значень показника
буримості;
 встановлення зв’язків систематичної і випадкової похибок контролю з
показником буримості гірських порід, призначеним для оптимального
керування процесом буріння нафтових і газових свердловин;
 вибір оптимальної частоти дискретного контролю відхилень показника
буримості гірських порід за межі порогового значення, яка забезпечує
визначення меж залягання гірських порід різної буримості згідно
заданого критерію вірогідності контролю;
 розробка та дослідження автоматизованої системи безконтактного
контролю буримості гірських порід в процесі поглиблення свердловин
Для вирішення поставлених задач у роботі застосовувалися такі методи
дослідження: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду, систематизація
МОНОГРАФИЯ
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існуючих методів і підходів до контролю буримості гірських порід під час
поглиблення нафтових і газових свердловин, для обгрунтування актуальності,
мети і задачі дослідження; методи ідентифікації, що дозволили удосконалити
математичну модель буримості; теорія планування і оброблення результатів
експериментів для визначення взаємозв’язків параметрів і показників процесу
буріння з показниками буримості; аналіз, що дозволив виявити властивості
аналізованих функцій; математична статистика, що дозволила дослідити
результати

експериментів;

вірогідності

отриманих

імітаційне

моделювання

теоретичних

результатів;

для

підтвердження

методи

схемо-

і

системотехнічні для розроблення технічних засобів.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше:
 запропоновано

теоретичні

засади

методу

ідентифікації

та

безконтактного автоматизованого контролю буримості гірських порід в
процесі поглиблення свердловин, що дає змогу виділяти в свердловин
інтервали однакової буримості і визначити координатні збурення, що
діють на систему адаптивного оптимального керування;
 на базі аналізу розподілу показника буримості і похибок вимірювання
визначено ймовірність хибної тривоги, ймовірність невизначеної
відмови та вірогідність контролю, що дало змогу обгрунтувати спосіб
визначення порогового значення буримості гірських порід для системи
автоматизованого контролю; як ознаку зміни буримості використано
спостереження за рівнем механічної швидкості буріння;
 встановлено функціональні зв’язки систематичної і випадкової похибок
контролю із запропонованим показником буримості гірських порід, що
дозволило використати їх для роз’язання задач оптимізації керування
процесом буріння нафтових і газових свердловин;
 запропоновано структуру, алгоритмічне та програмне забезпечення
пристрою для автоматизованого безконтактного контролю буримості
гірських порід, що дає змогу інтегрувати його в існуючу систему
керування процесом буріння СКУБ-М2.
МОНОГРАФИЯ
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Удосконалено метод вибору оптимальної частоти дискретного контролю
відхилень показника буримості гірських порід за межі порогового значення,
який, на відміну від існуючих, забезпечує визначення меж залягання гірських
порід різної буримості згідно заданого критерію вірогідності контролю.
Практичне

значення

одержаних

результатів

полягає в

тому,

що

розроблений метод ідентифікації та система автоматизованого контролю
буримості гірських порід, на відміну від існуючих методів і технічних засобів,
дозволяє оперативно контролювати буримість гірських порід незалежно від
типорозмірів породоруйнівного інструменту і геолого-технологічних умов і
вносити корективи в керувальні дії процесу буріння (осьова сила на долото та
частота його обертання).
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