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ВСТУП
Проблема автоматизації керування процесом буріння нафтових і газових
свердловин є об’єктом постійної уваги вітчизняних і зарубіжних дослідників.
Заплановане

підвищення

обсягів пошуково-розвідувального

буріння

на

акваторіях і на суходолі вимагає підвищення якості процесів керування і
висуває як одну з найбільш актуальних задач необхідність дослідження та
удосконалення математичних моделей, зокрема, математичної моделі процесу
буріння свердловин. Це, в свою чергу, вимагає більш детального вивчення
цього процесу як об’єкта контролю і керування. Проте, процес буріння
нафтових

і

газових

свердловин

вивчений

ще

недостатньо

як

в

експериментальному, так і в теоретичному плані.
Процес буріння вивчався різними вченими, сред яких М.Г.Бінгхем (USA),
Е.А.Козловський,

Р.Х.Гафіятуллін,

О.Т.Драганчук,

І.П.Петров,

Л.М.Заміховський, С.Ф.Кукурудз, Я.Р.Когуч, Р.С.Яремійчук, І.М.Галлі (USА),
Г.Б.Вудс (USА) та ін. У їх працях запропоновані різні варіанти математичних
моделей процесу буріння, знайдені шляхи створення приладів і систем
автоматичного керування цим процесом.
За останнє десятиріччя досягнуто значних успіхів у подальшому розвитку
математичних моделей процесу буріння нафтових і газових свердловин
вченими

М.А.Мислюком,

Г.Н.Семенцовим,

М.І.Горбійчуком,

Ф.Д.Балденко,

А.П.Шмидтом,

В.Б.Кропивницькою,
Р.А.Гасановою,

Г.Н.Меджидовою, Р.І.Алимбековим, Л.М.Смітом (US), В.Е.Голдманом (US),
котрі удосконалили математичну модель процесу буріння шарошковими
долотами, проаналізували вплив зносу озброєння і опор шарошкових доліт на
показники процесу буріння. Разом з тим, недостатньо уваги приділено
врахуванню властивостей високопродуктивних шарошкових доліт нового
покоління, які забезпечують проходку на одне долото до 2000 м, а також
безопорних алмазних доліт типу PDC, які забезпечують проходку на одне
долото до 6000 м. В результаті одним долотом розбурюються декілька шарів
породи, для кожного з яких змінюються параметри математичної моделі. Це
МОНОГРАФИЯ

6

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

негативно впливає на продуктивність процесу внаслідок відхилення параметрів
режиму буріння від оптимальних значень.
Недостатній

рівень

розробки

завдань

для

створення

адекватних

математичних моделей, алгоритмів оптимального керування процесом буріння,
систем

автоматичного

керування

обумовили

те,

що

удосконалення

математичної моделі процесу буріння нафтових і газових свердловин за
допомогою доліт нового покоління є актуальною науково-практичною задачею,
роз’язанню якій присвячена ця робота.
Метою

даної

роботи

є

удосконалення

математичних

моделей

технологічного процесу буріння нафтових і газових свердловин долотами
нового покоління для задач оптимізації управління за умов апріорної та
поточної невизначеності.
Об’єктом

дослідження

є

нестаціонарний

стохастично-хаотичний

технологічний процес буріння нафтових і газових свердловин роторним
способом

і

електробурами

високопродуктивними

шарошковими

та

безопорними буровими долотами типу PDC з полікристалічними алмазними
вставками, який супроводжується необхідністю прийняття оптимальних
керувальних рішень в умовах апріорної та поточної невизначеності.
Предметом дослідження є математичні моделі технологічного процесу
буріння нафтових і газових свердловин призначені для задач оптимізації
управління за умов невизначеності.
Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети проведені
теоретичні

дослідження

з

викориcтанням

числових

методів

аналізу

удосконаленої математичної моделі об’єкта автоматизації; методів імітаційного
моделювання для дослідження удосконаленої математичної моделі; методів
математичної статистики для перевірки адекватності математичної моделі
процесу буріння, теорії планування і оброблення експериментів, імітаційного
моделювання, теорії синергетики, системного підхіду, теорії інформації, теорія
катастроф, методів нечіткої логіки, теорії автоматичного керування, штучних
нейронних мереж, генетичних алгоритмів, схемо- і системотехніки;
МОНОГРАФИЯ
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Наукова новизна одержаних результатів визначається наступним:
• вперше запропоновано для опису властивостей бурового долота
нелінійну модель Гамерштейна, що дозволяє представити долото як динамічну
ланку системи автоматичного керування у вигляді послідовного з’єднання
нелінійної частини та ідеальної інтегруючої ланки;
• удосконалено математичну модель процесу буріння нафтових і газових
свердловин роторним способом і електробурами, в основі якої, на відміну від
існуючих, що базуються на детерміновано-статистичних методах і не
враховують зв’язки осьової сили з швидкістю обертання долота, лежить
встановлений взаємозв’язок між керувальними впливами у вигляді моделі
Гоерла,

що

дає

змогу

ефективно

розв’язувати

задачі

параметричної

ідентифікації в реальному часі та оптимального керування;
• на основі використання синергетичних принципів для дослідження
структури хаосу в процесі буріння нафтових і газових свердловин встановлено
зв’язки

адитивної

негентропії

і

ентропії

відображення

з

режимами

функціонування динамічної системи.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
удосконалені математичні моделі дають змогу здійснювати оптимальне
керування процесом буріння шарошковими долотами нового покоління і
долотами типу PDC на основі інтелектуальних технологій, а також підвищити
ефективність процесу буріння і досягнути синергічного ефекту.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ БУРІННЯ
НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ
1.1. Особливості технологічного процесу буріння як об’єкта керування
Оскільки рівень розвитку енергетики має вирішальний вплив на стан
економіки в державі, вирішення проблем соціальної сфери та рівень життя
людини [1], тому роботи, пов’язані з нарощуванням розвіданих запасів нафти і
газу та збільшення на їх основі видобутку вуглеводнів, є пріоритетним
напрямком в інвестиційній політиці України [2], який планує суттєво збільшити
обсяг пошуково-розвідувального буріння нових свердловин.
Буріння у нашій країні ведеться як на суходолі, так і на шельфі Чорного і
Азовського морів. Найбільш складними є умови буріння свердловин на
родовищах

Прикарпаття,

які

представлені

комплексом

відкладень

від

третинного до палеозойського віку [3]. Їх технологічні профілі утворені
зсунутими складками, які розміщенні у декількох шарах і розбиті паралельними
розрізами на блоки та зміщені як в горизонтальному, так і у вертикальному
напрямах. Відзначимо, що родовища природного газу в цьому регіоні
знаходяться на глибині 4000-5100 м. Все це ускладнює буріння свердловин і
вимагає значних фінансових витрат на їх спорудження [3]. За цих умов поряд з
удосконаленням техніки і технології буріння важливого значення набуває
наукова проблема моделювання й ідентифікації процесу буріння для задач
оптимізації керування в умовах апріорної та поточної невизначеності об’єкта
керування щодо його структури і параметрів.
Як показали дослідження [3], використання сучасних методів керування
процесом буріння нафтових і газових свердловин, які ґрунтуються на
використанні сучасних ІТ-технологій, забезпечує зниження до 25% витрат на
спорудження свердловини.
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Дослідженням проблем і перспектив розвитку моделювання і оптимізації
процесу буріння нафтових і газових свердловин у цілому і, зокрема, в Україні
присвячено

праці

А.А.Афанас’єва,

вітчизняних

та

зарубіжних

В.А.Бражнікова,

вчених

М.М.Блізорукова,

Р.І.Алімбекова,
Р.Х.Гафіятуліна,

М.І.Горбійчука, Н.В.Габашвили, М.П.Гулізаде, Л.М.Заміховського, Т.Я.Кірія,
Н.Д.Лук’янова, М.А.Мислюка, Г.Н.Семенцова, Н.Б.Ситнікова, М.А.Фінгеріта,
В.А.Циганкова, Dwight Yoder, Lames Williams, E.E.Halda, S.Ohara, E.M.Galle,
H.B.Woods, Л.Моргана, В.Е.Голдмана та ін. Однак, незважаючи на велику
кількість досліджень з цього напрямку, поки що відсутні роботи щодо
комплексного їх роз’язання в нафтогазовидобувній галузі промисловості.
Це зумовлено тим, що процес буріння є нелінійним, нестаціонарним,
параметрично невизначеним стохастично-хаотичним динамічним об’єктом
керування, що функціонує за умов апріорної та поточної невизначеності щодо
структури та параметрів, перебуває під впливом зовнішніх збурень і
розвивається у часі.
Для врахування цих особливостей об’єкта розроблені методи керування
процесом буріння як стохастичним об’єктом [3], які допускають, що
розробнику відома апріорна інформація про стохастичні характеристики
вхідних і вихідних сигналів. В дійсності така інформація є недостатньою і тому
є актуальною наукова проблема створення таких математичних моделей,
методів й алгоритмів керування, які на основі поточної інформації про процес
буріння дали б змогу синтезувати таку стратегію керування, яка б за умови
безаварійної роботи бурової установки забезпечила оптимальне керування
процесом буріння в умовах апріорі невідомих збурень щодо параметрів і
структури об’єкта.
Бурова установка, за допомогою якої здійснюється технологічний процес
буріння свердловини, є складним об’єктом керування з багатьма каналами
передачі як керуючих впливів, так і збурень, які зумовлені взаємодією системи
з навколишнім середовищем і унікальними властивостями самої бурової
установки
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характеризують стан об’єкта керування, ефективність процесу буріння та його
техніко-економічні показники. Виявлення керуючих впливів є складною
науково-прикладною задачею, роз’язок якої визначається не тільки складністю
системи та її фізичною природою, але й метою керування. Керуючі впливи
повинні бути такими, щоб перевести систему із деякого початкового стану у
визначений кінцевий стан таким чином, щоб була досягнута мета керування, а
саме – безаварійне спорудження свердловини проектної глибини і визначеної
конструкції у задані терміни і з мінімальними витратами. Досягається ця мета у
процесі спорудження свердловини за допомогою керуючих впливів, які
діляться на дві групи.
Перша група – це типи бурової установки, вишки, лебідки, кран-блоку,
талевого блоку, вертлюга, ротора, типорозміри труб, кількість насосів,
типорозмір доліт, компоновка низу бурильної колони, оснастка талевої
системи. Вони є елементами технічного керування [4]. Більшість елементів
технічного керування вибираються на стадії проектування спорудження
свердловини і в подальшому залишаються незмінними. У залежності від
глибини змінюються лише тип і розміри доліт, оснащення талевої системи,
компоновка низу бурильної колони [5].
Друга група – це параметри режиму буріння (осьова сила на долото,
швидкість його обертання, кількість та якість промивальної рідини). Вони є
елементами технологічного керування. Елементи технологічного керування
можна цілеспрямовано змінювати з метою досягнення необхідних показників у
кожному рейсі долота з урахуванням обмежень, встановлених геологотехнічним нарядом на свердловину [5]. Структурну модель технологічного
процесу буріння нафтових і газових свердловин як об’єкта керування наведено
на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Структурна модель технологічного процесу буріння нафтових і
газових свердловин як об’єкта керування
Структурна схема процесу буріння як об’єкта керування наведена на
рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Структурна схема технологічного процесу буріння як об’єкта
керування: е h (t ), е a (t ), е n (t ), е F (t ) – похибки вимірювання,
g

~
~
~ (t ), F~ (t ), h
Q (t ), n
(t ) – виміряні значення контрольованих параметрів
g

Конструктивне виконання складових частин системи контролю і керування
відповідає умовам експлуатації, встановлених ГОСТ 14169; з стійкості до дії
температур і вологості складових частин системи відповідають вимогам УХЛ
категорії розташування 1 за ГОСТ 15150 (група виконання 03 за ГОСТ 12997,
але для роботи при температурі від мінус 400С до плюс 400С).
Осьова сила на долото та швидкість його обертання визначають величину
енергії, що підводиться до вибою свердловини для руйнування породи, а
промивальна рідина повинна забезпечувати його повне очищення. Окрім цього,
керуючі впливи повинні бути взаємно незалежними і такими, щоб об’єкт
керування задовольняв умови керованості. Із аналізу фізичної суті процесу
буріння ясно, що параметри режиму F, n, Q задовольняють умовам керованості,
тобто переводять об’єкт керування із початкового стану (нульова проходка і
нове долото) у кінцевий стан (проходка долота за рейс, відпрацювання долота)
[3,28]. Що стосується взаємної незалежності керуючих впливів, то виконання
МОНОГРАФИЯ
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цієї вимоги залежить від способу буріння (ротором або вибійним двигуном) і
властивостей приводу долота.
Під час роторного буріння долото обертається разом з колоною бурильних
труб, яка приводиться в обертовий рух окремим приводом, а при бурінні
вибійними двигунами колона бурильних труб нерухома і служить ланкою
зв’язку між гирлом свердловини і вибійним двигуном, який обертає долото.
Отже, з точки зору забезпечення незалежності керуючих впливів F і n
електродвигун приводу ротора повинен мати абсолютно жорстку механічну
характеристику.
Критерієм оцінки жорсткості механічної характеристики приводу є ступінь
жорсткості
=
β

dM
⋅100% ,
dω

де М – момент, який розвиває двигун;
ω=

πn
30

- кутова швидкість двигуна, рад/с;

n – швидкість двигуна, об/хв.
Абсолютно жорстка механічна характеристика має ступінь жорсткості

β = ∞.
Тому механічну характеристику

має лише синхронний електропривід,

який на бурових установках використовується для інших механізмів. Як
електричний привід роторного стола бурових установок використовують
асинхронні електродвигуни з короткозамкненим ротором. Вони мають
механічні характеристики з жорсткістю β = 90÷95%.
Проте слід врахувати що процес буріння супроводжується неперервною
зміною моменту на долоті коливання якого передаються колоною бурильних
труб привідному двигуну ротора у вигляді пружних хвиль кручення
повздовжних коливань та інших збурень, які поширюються в сталевих
бурильних трубах зі швидкістю до 3 км/с [3], якщо привід ротора має
абсолютно жорстку механічну характеристику і долото переходить в
передаварійний режим, який викликаний його заклинюванням, то напруга
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кручення, яка пропорційна швидкості обертання колони бурильних труб,
стрімко зростає, що може викликати поломку труб. Якщо ж звичайний або
верхній привід ротора [7] має м’яку механічну характеристику, тоді під час
зростання моменту на долоті швидкість обертання двигуна падає і напруга в
колоні бурильних труб буде меншою ніж у першому випадку – при абсолютно
жорсткій механічній характеристиці. Отже, з метою обмеження напруг у
бурильних трубах і захисту їх від поломок доцільним є використання приводу
ротора з м’якими механічними характеристиками n = f (М).
Проте, якщо використання приводу з абсолютно жорсткими механічними
характеристиками забезпечує взаємну незалежність керуючих впливів F, n і Q,
то при бурінні свердловин установками, що мають привід ротора з м’якими
механічними характеристиками збільшення моменту на долоті неминуче веде
до зменшення швидкості обертання долота, тобто швидкість обертання долота
n стає залежною від осьової сили F на долото. Проте, цей факт у відомих
математичних моделях процесу буріння не враховується.
Відзначимо, що приводи ротора бурових установок у більшості випадків
мають ступеневе регулювання швидкості його обертання, хоча відомо [3,7,9],
що безступеневе регулювання при бурінні глибоких свердловин може
забезпечити збільшення механічної швидкості буріння до 20%, а рейсової
швидкості – до 30%.
Проведений аналіз особливостей процесу буріння як об’єкта керування
дозволив встановити, що граничні значення керуючих впливів обмежені
технічними можливостями бурової установки й особливостями способів
буріння – роторного, турбінного, буріння електробурами.
Для роторного буріння граничні значення величин F і n зменшуються зі
збільшенням глибини свердловини, оскільки, на великих глибинах значна
частина потужності привода ротора витрачається на подолання опору
обертання колони бурильних труб і відповідно зменшується потужність, яка
підводиться на долото, що є недоліком цього способу буріння.
Цього недоліку не мають турбінне буріння і буріння електробурами,
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оскільки, колона бурильних труб у цих випадках залишається нерухомою.
Джерелом енергії, яка живить турбіну привода долота, є потік стисненої
промивальної рідини, тому долоту на великих глибинах передається більше
потужності, ніж при роторному бурінні. Проте, цей спосіб буріння
характеризується тісним взаємозв’язком керуючих впливів F, n і Q, який
зумовлений особливостями характеристики турбіни.
Отже, для турбінного способу буріння незалежними керуючими впливами
є осьова сила на долото F і витрата промивальної рідини Q. Якщо з будь-яких
причин змінюються F або Q, тоді одночасно змінюється і швидкість обертання
долота n, яка перебуває у функціональній залежності від цих величин. Проте,
навіть, коли F = const і Q = const швидкість обертання долота є змінною
величиною n = var, оскільки її закон зміни носить ймовірнісний характер
внаслідок зміни фізико-механічних і абразивних властивостей гірських порід і
наявності тертя в системі «колона бурильних труб – турбобур – долото»
[3,10,11].
Невисокий ККД турбіни, котра працює з використанням енергії потоку
промивальної рідини з високою в’язкістю, викликає значне збільшення
потужності насосів на поверхні та перепаду тиску в трубах. У звичайних
умовах при бурінні на великі глибини неможливо проконтролювати частоту
обертання долота без спеціальних засобів, відсутня можливість незалежного
керування режимом роботи долота і режимом промивання свердловини. Окрім
того, в’язкість промивальної рідини не може перевищувати певної межі, а в
результаті підвищеного перепаду тиску в трубах з’являється нова проблема –
абразивне зношування трубної різьби внаслідок промивання її глинистим
розчином.
Тому західні фірми пішли шляхом впровадження гідростатичних
(об’ємних) двигунів, котрі за умов використання в’язкої рідини можуть
забезпечити вищий ККД, ніж турбіни. Розвиток цього типу вибійних двигунів
ішов паралельно з використанням концепції MWD (measuring while drilling –
вимірювання під час буріння). Технічна реалізація концепції призвела до
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створення надзвичайно складної телеметричної системи під назвою Mud pulse
telemetry (MPT). На відміну від класичних телевимірювальних систем, де
первинні

механічні

або гідравлічні параметри за допомогою давачів

перетворюються на електричні сигнали, тут маємо потрійне перетворення, а
саме: крім згаданого, відбувається перетворення електричного сигналу в
послідовність

гідравлічних

імпульсів,

що

пересилаються

через

стовп

промивальної рідини на поверхню, де відбувається кінцеве перетворення
гідравлічного сигналу в електричний. До того ж потрібне додаткове
перетворення гідравлічної енергії потоку промивальної рідини або механічної
енергії обертання колони бурильних труб для живлення енергією глибинних
генераторів імпульсів та давачів [13].
За допомогою телеметричної системи контролюють швидкість обертання і
момент на долоті, тиск на вибої, кути, що визначають траєкторію керованоспрямованої свердловини, перепад тиску на гідродвигуні, а також дані
геофізичних досліджень [13].
Граничні значення витрати промивальної рідини Q як керуючого впливу
обмежені з однієї сторони, продуктивністю насосів, що встановлені на буровій,
а з іншої – бажанням донести до вибою свердловини максимальну гідравлічну
потужність, від якої залежить механічна швидкість буріння [11,20]. Окрім того,
потік промивальної рідини повинен охолоджувати долото, очищати його і вибій
від часток вибуреної породи та створювати силу удару струменя, достатнього
для видалення з вибою свердловини часток вибуреної породи. Тому зарубіжні
фірми створюють спеціальні гідравлічні програми для доліт різних типів:
шарошкових і полікристалічних [10.12.14].
При бурінні електробурами для керуючих впливів F і n відсутні
обмеження, які зумовлені глибиною свердловини, а співвідношення

між

допустимими значеннями F і n зумовлює лише потужність двигуна
електробура. Швидкість обертання двигуна електробура можна змінювати
незалежно від осьової сили на долото і витрати промивальної рідини шляхом
частотного регулювання або використання редукторів-вставок [13]. Отже,
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буріння електробурами, з точки зору керування процесом буріння, подібне
роторному та зберігає переваги турбінного способу буріння. Особливо цінним
буріння електробурами є для досліджень закономірностей, які притаманні
процесу буріння, оскільки є можливість контролю і зміни усіх керуючих
впливів

у

широких

межах

[3,28].

Основними

недоліками

буріння

електробурами є висока аварійність струмопідводу і значні гідравлічні втрати в
бурильних трубах, оскільки у них вмонтовано кабель.
Відзначимо ще одну характерну особливість процесу буріння нафтових і
газових свердловин, яка полягає у тому, що на теперішній час відсутні прилади
для вимірювання керуючих впливів і показників процесу безпосередньо на
вибої свердловини, що значною мірою зумовлено унікальністю цього
технологічного процесу. Це призвело до використання колони бурильних труб і
стовпа промивальної рідини як природних каналів зв’язку й оцінювання
процесу буріння за показниками наземних приладів [3, 15÷19].
Проте, як показує аналіз літературних джерел [3, 15÷19 та ін.], природні
канали зв’яку породжують нестаціонарні адитивні шуми eh(t), eF(t), en(t), eQ(t)
(рис. 1.1). Із аналізу статистичних властивостей керуючих впливів [17,18,19]
випливає, що найбільш динамічним керуючим впливом є осьова сила на
долото. На діаграмних стрічках записів можна виявити нестаціонарність
випадкового процесу F(t) за математичним сподіванням, дисперсією й
інтервалом кореляції як за глибиною свердловини, так і в межах одного
довбання. Проте, завжди є можливість виявити на діаграмних стрічках ділянки
запису осьової сили на долото, де функція F(t) є стаціонарним випадковим
процесом, який володіє властивостями ергодичності [3,18]. Швидкість
обертання долота і витрата промивальної рідини за нормальних умов буріння
змінюються значно повільніше, але під час прихоплень, обвалів стінок
свердловини, заклинювання опор шарошок та інших передаварійних ситуацій
зміна швидкості обертання і витрати промивальної рідини за динамічністю
може наближатися до осьової сили на долото [15,16,17,18].
Аналіз записів n(t) на діаграмній стрічці доводить, що швидкість обертання
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долота при роторному бурінні і бурінні електробурами має незначну дисперсію
і її значення зумовлене переважно похибками вимірювання і зміною умов
роботи долота на вибої свердловини. При роторному бурінні дисперсія
швидкості обертання залежить також від тертя колони бурильних труб об
стінки свердловини [3].
Статистичні

властивості

характеризуються

витрати

нормованою

промивальної

автокореляційною

рідини

Q(t)

функцією

[18]

RQQ (τ ) = e −ατ cos ωτ .
Стан об’єкта керування характеризують показники процесу буріння, до
яких належать проходка долота h(t), оцінки технічного стану озброєння ε(t) і
опор долота g(t) [3]. Проте, прямому вимірюванню доступна лише проходка
долота, яка вимірюється за переміщенням верхнього кінця колони бурильних
труб. Про стан озброєння доліт можна судити лише опосередковано за
механічною швидкістю буріння, а про стан опор шарошкових доліт – за
моментом на долоті [9,15,16,18,21].
Ефективність технологічного процесу буріння оцінюють за механічною
швидкістю буріння

Vм (t ) =

dh(t )
,
dt

(1.1)

часом буріння tб та проходкою на долото h(tб) [3].
Аналіз літературних джерел [3,5,9,12,22,23,24,25] довів, що технікоекономічними показниками процесу буріння нафтових і газових свердловин є
собівартість метра проходки свердловини

См =

Вг (t б + t сп ) + Вд
h(t б )

,

де Вг – вартість години роботи бурової установки;
tб – час буріння;
tсп – час, який витрачається на спуско-підіймальні і допоміжні операції;
Вд – вартість долота,
МОНОГРАФИЯ

19

(1.2)

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

та рейсова швидкість буріння
Vp =

h(t б )

t б + t cп

.

(1.3)

Встановлені особливості технологічного процесу буріння як об’єкта
керування, а також структура його моделі дозволяють перейти до огляду робіт
в області формалізації процесу буріння нафтових і газових свердловин.
1.2. Огляд робіт в області формалізації процесу буріння свердловин
Аналізування літературних джерел [3,8,11,12,22,24,26,27,28,29, 30,31,32,33
та ін.] показало, що на сучасному етапі розвитку теорії і практики буріння
нафтових і газових свердловин на суходолі і шельфах морів у світовій практиці
застосовують технологічні і кібернетичні моделі. Із відомих типів моделей
(концептуальних, фізичних, математичних) широке застосування у практиці
буріння отримали математичні моделі, які у формалізованому вигляді
встановлюють кількісні і якісні співвідношення між фізичними процесами, що
відбуваються в механічній, гідродинамічній, електричній підсистемах бурової
установки як складного технологічного комплексу, що функціонує за умов
невизначеності.
Слід відзначити, що кожна свердловина, яка буриться (пошукова,
розвідувальна, експлуатаційна та ін.) є унікальною за гірничо-геологічних умов
і споруджується за умов суттєвої апріорної та поточної невизначеності щодо її
параметрів і структури. Основним процесом, який об’єктом формалізації за
допомогою технологічних моделей, є процес взаємодії долота з гірською
породою на вибої свердловини. Цей процес є двоєдиним [3], оскільки
одночасно з руйнуванням породи відбувається зношування долота. Він
залежить від багатьох факторів: фізико-механічних і абразивних властивостей
гірських порід, пластового тиску, глибини свердловини, керуючих впливів та
ін. Тому основним завданням створення технологічних моделей процесу
буріння є дослідження ефективності роботи долота на вибої свердловини з
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метою створення такого технологічного обладнання, яке забезпечувало б якісне
спорудження нафтових і газових свердловин з мінімальними витратами. У
літературі [3] відзначається, що ефективність роботи долота на вибої
свердловини можна оцінити величиною проходки долота за один його оберт,
яка залежить від характеру взаємодії оснащення трьохшарошкового долота або
безопорного полікристалевого долота типу РДС. Сьогодні для буріння
нафтових

і

газових

свердловин

використовується

нове

покоління

трьохшарошкових доліт, які забезпечують проходку на одне долото до 2000 м, а
також алмазні долота типу РДС з проходкою до 6000 м [34,35,36]. У результаті
одним долотом розбурюються декілька ріднорідних шарів порід, буримість
яких треба знати, щоб уточнити параметри математичної моделі і визначити
керувальні дії для наступного інтервалу буріння.
На основі чисельних промислових і лабораторних досліджень науковцями
якісно

визначені

основні

закономірності

зміни

початкової

механічної

швидкості буріння V0, або проходки долота за один оберт під впливом основних
факторів, що діють на процес буріння свердловин [3]. Ці закономірності
подаються у такій формі:

(

)

V0 = V0 W , f , П , K v ,

(1.4)

де W – вектор керувальних дій;
f – компоненти вектора фізико-механічних і абразивних властивостей

гірських порід;
П – компоненти вектора реологічних властивостей промивальних рідин;

K v – вектор постійних коефіцієнтів, які визначаються типом привода долота,

його типорозміром, глибиною свердловини, температурою на вибої та ін.
Проте, як свідчить аналіз літературних джерел [3,9,38,40,43,53 та ін.], до
тепер не існує достатньо повної теорії руйнування гірських порід шарошковими
й алмазними долотами, на базі якої можна було б отримати математичну
модель (1.4) з повним набором вказаних факторів. Тому у більшості робіт, в
яких досліджується закономірність (1.4), основними факторами є лише осьова
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сила на долото та швидкість його обертання. Інші фактори приймаються
постійними для одного рейсу долота, їх вплив враховується через коефіцієнти
математичної моделі.
Якщо у математичну модель процесу буріння загального вигляду (1.4) для
даного способу буріння конкретним долотом певного типорозміру підставити
конкретну характеристику об’єкта, то буде отримано модель часткового виду,
яку

можна

використовувати

для

визначення

раціональних

значень

технологічних параметрів. Для буріння шарошковими долотами отримана така
емпірична формула [3]
α

V0 = k1 F 1 n

β1

,

(1.5)

де k1, α1, β1 – коефіцієнти, що визначаються фізико-механічними властивостями
породи, типом долота і його конструктивними особливостями, кількістю і
якістю промивальної рідини та ін.
Залежність (1.5) отримана і методом аналізу розмірностей у роботі [28].
Проте, коефіцієнти моделі (1,5) апріорі невідомі, оскільки невідомі збурення,
які діють на об’єкт керування. Невизначеність зовнішніх збурень веде до
невизначеності самого об’єкту, що підтверджується широким діапазоном змін
коефіцієнтів α1, β1 в емпіричних математичних моделях (α1 = 1,1÷2,4; β1 =
0,4÷0,8) [3]. Різні значення коефіцієнтів α1 і β1 свідчать про те, що конкретні
технологічні моделі (1.5) відображають процес буріння лише в умовах
експерименту і непридатні для застосування в інших гірничо-геологічних
умовах. Це обумовлено не тільки різними фізико-механічними і абразивними
властивостями гірських порід, але й застосування різних типорозмірів
шарошкових і алмазних доліт, буріння якими ведеться на різних глибинах [36].
Проте, навіть у випадку буріння свердловини на одній і тій же глибині й
однотипним долотом механічні характеристики приводу долота відрізняються
між собою внаслідок неточностей, допущених при виготовлені. Це призводить
до того, що коефіцієнти k1, α1, β1 залежностей (1.4), (1.5) не можна вважати
постійними навіть для схожих умов буріння [3].
Зв’язки
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параметрами F і n в області їх допустимих значень добре апроксимуються
поліномом виду [24]:

V0 = а 0 + 2а1 F + 2а 2 n + 2а3 Fn + а 4 F 2 + а5 n 2 .

(1.6)

Вираз (1.6) досить точно описує поведінку механічної швидкості буріння в
невеликому діапазоні зміни режимних параметрів, але він не дозволяє судити
про те, який із режимних параметрів більш суттєво впливає на ефективність
процесу буріння.
Відомі також технологічні моделі, в яких механічна швидкість буріння V0
подана як функція трьох режимних параметрів F, n і Q, наприклад [3]:
α

β

γ

(

V0 = k1 F 1 n 1 Q 1 1 − aQ Q

γ1

),

(1.7)

де k1, α1, β1, γ1, аQ – коефіцієнти моделі.
Проте, розглянуті моделі (1.5)÷(1.7) описують ефективність роботи долота
на вибої свердловини без врахування зносу його обертання, хоча при роботі
долота на вибої свердловини руйнується не тільки гірська порода, але й
озброєння долота. Зносостійкість озброєння долота і абразивність гірських
порід проявляються через єдиний процес взаємодії долота з вибоєм
свердловини. У результаті зношення озброєння долота зменшується механічна
швидкість буріння. Відносно залежності механічної швидкості буріння від часу
буріння

у

науковців

відсутня

єдина

точка

зору.

Проте,

на

основі

експериментальних досліджень встановлено [24], що ця залежність має такий
узагальнений вид:

(

V (t ) = V0 1 + K (δ − 1)V0δ −1t

)− 1δ −1 ,

(1.8)

де К – постійне число, коефіцієнт зносу долота;
δ – показник степеня, δ∈ (0,4);

ϕ (t ) = (1 + K (δ − 1)V0δ −1t )

−1

δ −1

– функція зносу долота.

Залежно від значень δ, V0 та K можна отримати різні аналітичні вирази для
закономірностей зміни механічної швидкості буріння Vt в функції часу t.
Якщо буріння ведеться алмазним долотом, то коефіцієнт зносу К = 0.
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Рівнянню (1.8) відповідає така залежність поточного значення проходки долота:

h(t )


= V0− (δ − 2)  1 +


(

K (δ

δ −2 
−
1
−
δ
− 1)V0 t δ −1  (K (δ

)



− 2) )−1 .

(1.9)

Різноманітність формул, які описують закономірність зміни механічної
швидкості буріння V(t) у часі, пояснюється [3,28] не однаковими умовами
буріння свердловин, різними типами доліт та обладнання, що застосовуються
для спорудження свердловин.
На відміну від розглянутих технологічних моделей кібернетичні моделі
кількісно та якісно відтворюють взаємозв’язки між керованою та керуючою
підсистемами, а також між системою керування і зовнішнім середовищем. Це
означає, що кібернетична модель процесу буріння нафтових і газових
свердловин повинна відображати процеси в системі керування у термінах
«вхід–вихід». Відомо [3], що до структури кібернетичної математичної моделі
входять: критерій оптимальності; математичний опис динаміки об’єкта у
просторі станів; граничні умови; матеріальні, енергетичні та інші обмеження на
процес

керування.

Проте,

залежно

від

постановки

задачі

керування,

кібернетична модель складається лише з деяких елементів загальної структури.
Тому до перших кібернетичних моделей у бурінні відносять [3,28] критерії
відпрацювання бурових доліт, а саме: рейсову швидкість буріння Vр і
собівартість метра проходки См, оскільки метою розв’язку задачі раціонального
відпрацювання доліт було визначення такого часу буріння tб, при якому
критерії Vр і См набули б свого екстремального значення.
Деякими авторами для визначення tб були запропоновані інші критерії
раціонального відпрацювання доліт, але вони не отримали широкого визнання.
Перша математична модель процесу буріння нафтових і газових
свердловин,

яка

описувала

процес

буріння

у

просторі

станів,

була

запропонована американськими спеціалістами E.M.Galle, H.B.Woods [3] для
роторного способу буріння свердловин. Як змінні простору стану були вибрані
проходка долота h і величини μ і g, що характеризують технічний стан
озброєння шарошкового долота та його опор.
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Проходку долота було запропоновано визначати за допомогою такого
рівняння
dh(t ) V0 ( F , n)
=
,
dt
af

(1.10)

а швидкість зносу зубців долота такими:
if
dµ (t )
1
=
⋅
,
dt
Аf a f m f

(1.11)

dg (t )
n
=
,
dt
S f L( f )

(1.12)

де аf = 0,928125μ2+6 μ+1 – функція притуплення долота;
Аf – параметр абразивності гірських порід;
іf = n + 4.348·10-5·n3 ;
mf = 1359,1-714,19f ;
f = 7,88 F/D; D – діаметр стовбура свердловини;
Sf – параметр, що характеризує властивості промивальної рідини;
L(f) – табульована функція на долото f.
Особливістю кібернетичних математичних моделей (1.10), (1.11), (1.12) є
те, що із змінних стану h(t), μ(t), g(t) у реальному часі можна виміряти лише
проходку долота h(t). Значення зносу озброєння μ(t), і опор долота g(t) можна
визначити лише за результатами закінченого буріння у кожному з рейсів або
шляхом промислових і лабораторних даних [3]. Якщо знос долота виначено за
результатами буріння, то отриманої інформації недостатньо для ідентифікації
параметрів моделі для наступного рейсу нового долота, оскільки умови буріння
і долото у наступному рейсі інші. Якщо знос долота визначається на основі
оброблення середньостатистичних значень μ(t) і g(t), слід враховувати, що для
кожного конкретного рейсу долота дійсні значення μ(t) і g(t) будуть
відрізнятися від середньостатистичних. Ці недоліки стримували використання
кібернетичних моделей (1.10), (1.11), (1.12) для керування процесом буріння
нафтових і газових свердловин. Тому авторами робіт [3,28,39] було
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запропоновано оцінювати стан озброєння долота у процесі буріння непрямим
методом за допомогою оцінки відносного зносу озброєння долота

ε=

V0
Vt

,

(1.13)

а в роботі [37] стан озброєння шарошкового долота було запропоновано
оцінювати емпіричною функцією
f 3 ( F , n, x g ) =

cg xg
c0 − c1 F − c2 n

,

(1.14)

де xg – інтенсивність зменшення механічної швидкості буріння;
cg, c0, c1, c2 – деякі постійні коефіцієнти, що підлягають ідентифікації в
процесі буріння.
У [3] показано, що між величинами xg і ε існує такий функціональний
зв’язок
x g = − ln ε ,

(1.15)

для випадку, коли механічна швидкість буріння Vt змінюється у часі за законом
гіперболи. Якщо Vt зменшується у часі за експоненціальним законом, технічний
стан озброєння долота характеризується величиною xg.
Аналізування літературних джерел [15,21,28,37,38 та ін.] показало, що
найбільш складним і найменш вивченим є питання про вплив режимних
параметрів процесу буріння на технічний стан опор трьохшарошкових доліт. Це
пояснюється неможливістю отримати інформацію в режимі on-line про
фізичний знос опор долота, яке працює на вибої свердловини на глибині
декілька тисяч метрів. З іншого боку, оскільки стійкість опор долота залежить
від багатьох факторів (осьової сили на долото, швидкості його обертання,
кількості і якості промивальної рідини, конструкції опор долота, фізикомеханічних і абразивних властивостей гірських порід), то отримання
аналітичної залежності зносу опор долота від перерахованих факторів є
складною науковою проблемою.
Тому, як показують результати аналізування, зусилля дослідників були
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спрямовані на встановлення емпіричних залежностей часу tg перебування
долота на вибої свердловини від режимних параметрів F і n за умови, що осьова
сила на долото та швидкість його обертання залишаються постійними як і
витрата промивальної рідини Q впродовж усього рейсу долота. Дослідження
засвідчили [5,8,9,15,16,21,22], що зі збільшенням режимних параметрів F і n
термін роботи долота на вибої свердловини tg зменшується і може бути
визначений за такою формулою [3]
tg =

Ag
F

α 3 β3
n

,

(1.16)

де Ag, α3, β3 – емпіричні коефіцієнти, що визначаються умовами буріння і типом
долота.
Відомо декілька подібних нелінійних залежностей, що отримані шляхом
аналізу промислових даних у різних гірничо-геологічних умовах, які фактично
є частковим випадком залежності [3]
dg (t )
= K g ( F , n), g (0) = 0 ,
dt

(1.17)

де Кg (F, n) – швидкість зміни оцінки g(t) при незмінних умовах буріння і коли
F = const і n = const.
У цьому випадку Кg(F, n) = const і з (1.17) випливає, що
t g = ϕ g ( F , n) ,

де ϕ g ( F , n) =

g (t б )

К g ( F , n)

(1.18)

;

g(tб) – частка стійкості опор долота на момент закінчення чергового рейсу.
Виходячи із рівнянь (1.16) і (1.18), авторами робіт [3,28,40 та ін.]
запропонована залежність

dg (t )
α β
= k3 F 3 n 3 ,
dt

(1.19)

де k3, α3, β3 – параметри моделі, що підлягають ідентифікації.
Вона характеризує процес зміни стійкості опор долота із плином часу t
роботи його на вибої свердловини.
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Відзначимо, що у більшості випадків керування процесом буріння
здійснюється за термінальними чи інтегральними критеріями і тому динамікою
процесу в каналах керування нехтують [41], а сумарну дію динаміки колони
бурильних труб враховують через коефіцієнти математичної моделі.
Отже, як показують результати аналізування, математична модель
технологічного процесу буріння нафтових і газових свердловин, яка придатна
для цілей керування подається у просторі станів і має такий вигляд [3]:

dX
= ψ (t ,U , f м , е , с ),
dt
Х (t 0 ) = X 0 ,
де

(1.20)

Х з компонентами h(t), ε(t), g(t) є вектором стану об’єкта керування;
U = (F, n, Q) – вектор керувальних дій;

f м – вектор фізико-механічних і абразивних властивостей гірських порід;

е – вектор завад;
с – вектор параметрів моделі.
Відсутність аналітичних залежностей для складових вектор-функції

ψ (t ,U , f м , е , с ) є основною причиною того, що вони визначаються лише за
результатами промислових або стендових досліджень і носять емпіричний
характер. Проведений аналіз показав, що такі емпіричні залежності справедливі
лише для тих конкретних геолого-технічних умов і для того діапазону
керувальних дій, при яких вони отримані. Це є однією із причин наявності
великої різноманітності математичних формул, які кількісно та якісно
описують закономірності процесу буріння нафтових і газових свердловин.
Вирішення проблеми моделювання даних об’єктів керування може бути
знайдене шляхом використання методів нечіткої логіки та теорії нечітких
множин, а також штучних нейронних мереж і синергетики. Ці методи
дозволяють удосконалити кібернетичну математичну модель процесу буріння
свердловин і сам спосіб керування ним.
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1.3. Способи керування технологічним процесом буріння нафтових і
газових свердловин
Проведений аналіз літературних джерел [3, 12, 21, 24, 28, 38, 40, 42, 43, 44,
45 та ін.] показав, що у нафтогазовидобувній промисловості використовуються
ручний, автоматичний, оптимальний і адаптивний способи керування процесом
буріння глибоких свердловин.
Найбільш поширеним в умовах України є ручний спосіб, коли процесом
буріння керує оператор-бурильник, спираючись на геолого-технічний наряд, а
також на інстркуції, власний досвід й інтуїцію.
Автоматичний

спосіб

керування

процесом

буріння

передбачає

стабілізацію0 як правило, однієї з керувальних дій – осьової сили на долото.
Такий пристрій подачі долота був одним із перших створений на Харківському
електромеханічному заводі. Перші зразки автомату типу ХЕМЗ на базі системи
«генератор–двигун» були впроваджені у виробництво в 1936 р. З 1940 р. на
нафтових промислах використовувався удосконалений тип автоматичного
регулятора – буровий автоматичний регулятор типу БАР, який забезпечував
стабілізацію осьової сили на долото при турбінному і роторному способах
буріння або стабілізацію струму двигуна електробура. Подальшим розвитком
регуляторів такого типу були регулятори АВЕ (1957 р.) і АЕПД (розробник –
Львівський політехнічний інститут, 1959 р.), на основі яких був створений
регулятор подачі долота електричний типу РПДЕ. Він забезпечує стабілізацію
осьової сили на долото і підтримання заданої швидкості подачі або підйому
інструменту.

Для

буріння

свердловин

електробурами

Харківський

електромеханічний завод виготовляв автомат ваги – струму типу АВТ,
призначений

для

керування

осьової

силою

на

долото

або

струмом

навантаження двигуна електробура.
Регулятори подачі долота, більшість з яких застосовувались для буріння
свердловин в умовах Прикарпаття, значно розширюють можливості керування
процесом буріння і полегшують працю бурильника. Проте, вони не вирішують
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питання оптимізації процесу буріння, під якою розуміють сукупність
математичних методів, які дозволяють вибрати найкраще рішення із множини
доступних

варіантів

буріння

свердловини

при

заданих

технічних,

технологічних і економічних обмеженнях на процес буріння. Реалізацію
конкретних

алгоритмів

на

буровій

установці

прийнято

[3]

називати

оптимальним керування процесу буріння свердловин.
На основі результатів аналізу досліджень, які проводяться в області
оптимізації й оптимального керування процесом буріння, можна виділити два
напрямки: оптимізацію на стадії проектування будівництва свердловини та
оперативну оптимізацію процесу буріння.
Перший

напрямок

ґрунтується

на

апріорній

інформації

про

стратиграфічний та літологічний розрізи свердловин і фізико-механічні
властивості гірських порід і передбачає вирішення двох завдань. Перше з них
полягає у тому, що вибирається і розраховується конструкція свердловин, її
профіль, конструкція колони бурильних труб, компоновка низу бурильної
колони, глибина спуску і діаметр обсадних труб, висота підйому тампонажного
розчину і конструкція вибою свердловини.
Другим завданням є проектування процесів поглиблення і промивки
свердловини. На цій стадії визначають спосіб буріння, тип вибійного двигуна,
типорозмір і кількість доліт, режим буріння, кількість насосів, параметри
бурового розчину, оснастку талевої системи, перелік хімреагентів та інтервали
обробки. Результати цієї оптимізації є робочий проект на будівництво
свердловини і геолого-технічний наряд [54].
Такий напрямок керування процесом буріння свердловин характерний для
провідних нафтовидобувних компаній, які приділяють значну увагу оптимізації
і моніторингу буріння свердловин на суходолі і на шельфі морів –
Schlumberger, Shell [46], Desker Totco [3], National Iranian Oil Company, Saudi
Arabian Oil Company, Petroles des Venezuels S.A., Irag National Oil Company,
Petro China co Ltd та ін. [47].
Характерною особливістю методів розрахунку режимних параметрів
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процесу буріння на стадії проектування спорудження свердловин є те, що
процес буріння розглядається як детермінований. Проте, в дійсності він є
нелінійним, нестаціонарним, стохастично-хаотичним і таким, що розвивається
в часі. З глибиною змінюються умови буріння (зростають гідростатичний тиск і
температура та ін.), фізико-механічні і абразивні властивості гірських порід.
Окрім цього, оскільки інформація про технологічні параметри на вибої
свердловин передається через колону бурильних труб, це веде до зниження
точності вимірювань і сильної зашумленості результатів вимірювання [3,48].
Все це викликає значні відхилення дійсних режимів буріння свердловини від
проектних, що обумовлює необхідність використання оперативного методу
оптимізації процесу буріння.
Ці методи засновані на тому, що відомі тип бурової установки, спосіб
буріння, конструкція свердловини, типорозміри доліт та інше бурове
обладнання для здійснення технологічного процесу буріння і необхідно лише
визначити керувальні дії – осьову силу на долото F, швидкість його обертання n
та витрату промивальної рідини Q. Для вирішення цього завдання необхідно
отримати математичну модель процесу буріння як об’єкта керування, у
структуру якої повинні входити критерій оптимальності, закон руху об’єкта
керування разом з граничними умовами та обмеження на керувальні дії.
Залежно від повноти врахування змін умов буріння і наявності шумів у каналах
вимірювання застосовують математичні моделі процесу буріння двох типів:
детерміновані і стохастичні.
Аналіз оперативних методів оптимізації процесу буріння нафтових і
газових свердловин, описаних у літературі [18,19,21,22,23,24,28,41,42,43,
49÷53,55] дозволив поділити їх на такі, що грунтуються на використанні
математичних моделей (так звані модельні методи), і пошукові методи.
Розглянемо суть кожного.
Модельні методи:
1. Метод В.С.Федорова – здійснюється пробне буріння

по

рівномірній

сітці при зміні осьової сили на долото F1, F2,...Fn і швидкості обертання
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n1,n2,…nk (рис.1.3). На кожному режимі вимірюється механічна швидкість vм,
після закінчення пробного буріння визначаються параметри математичної
моделі

v

мо

= КF α n β

(1.21)

та обчислюються оптимальні параметри режиму буріння Fорт, nорт, які
забезпечують vmax. Тут K ,α, β – параметри, що характеризують буримість
породи, Vмо – початкове значення механічної швидкості буріння.

Риc. 1.3. Графіки залежностей vм(n) при F1=const, F2=const, F3=const.
2. Метод F.S.Young – здійснюється пробне буріння при п’яти станах F, n з
вимірюванням при

кожному сполученні (рис.1.4). Визначаються параметри

моделі (1.21):

v

мо

= КF α n β

З врахуванням залежностей стійкості опор Т(F,n) і механічної швидкості
буріння від параметрів режиму буріння Vм(n,F) визначається Fорт, nорт, що
забезпечують мінімальну собівартість метра проходки свердловини.

Рис. 1.4. Графіки сполучень F, n
3. Метод А.В.Орлова – послідовно ступінчато змінюють
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режиму буріння з вимірюванням механічної швидкості Vм і рівномірним
розміщенням пробних режимів в робочому полі (рис.1.5). Знаходиться
залежність Vмо(F,n) і з врахуванням залежностей Т(F,n) і vм(F,n) визначається
F орт , nорт

Рис. 1.5. Графіки зміни осьової сили на долото в часі при різних значеннях
швидкості обертання долота
4. Метод М.П.Гулізаде – на кожному пробному режимі вимірюється
механічна швидкість буріння vм (рис.1.6), визначається модель

v

мо

= КF α n β

і з врахуванням залежностей Ті(F,n), vі(F,n) визначаються Fорт , nорт.

Рис.1.6. Графіки сполучень F, n.
5. Метод Г.Д.Бревдо – здійснюють пробне буріння в 16 пробних режимах
з розміщенням пробних режимів по рівномірній сітці (рис.1.7). Визначається
механічна швидкість буріння
vмо =

KF α n β
,
1 + ( KF ) K

де К – емпіричний коефіцієнт,
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та оптимальні параметри режиму буріння Fорт, nорт з врахуванням залежностей
Тv(F, n) і vм(F, n), що забезпечують мінімум собівартості метра проходки.

Рис. 1.7. Сітка сполучень F, n в пробних режимах
6. Метод В.М.Питерского, Е.А.Айзуппе – залежність vмо(F) визначається
по зміні осьової сили на долото F (рис.1.8) після зупинки подачі за формулою

vмо = − K п

∆F
,
∆t б

(1.23)

де Кп – емпіричний коефіцієнт.

Рис.1.8. Графік зміни осьової сили на долото в часі
Пошукові методи
1. Метод М.А.Фінгеріта – при зупиненій подачі бурильного інструменту
записується крива зміни осьової сили F(t) (рис.1.9). Fорт визначається по точці
перегину кривої зміни осьової сили на долото в часі.

Рис. 1.9. Графік зміни осьової сили в часі
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2. Метод Э.А.Вольгемута, М.Г.Эскина – здійснюється пошук максимуму
швидкості буріння vм при зміні осьової сили F (рис.1.10).

Рис.1.10. Графік залежності vм(F)
3.

Метод

Л.Г.Шраго

запропонував

метод

пошуку

оптимального

поєднання осьової сили на долото з швидкістю обертання ротора в процесі
пробного буріння, що складається з кількох циклів, кожен з яких передбачає
буріння на трьох режимах при різних сполученнях F і n – метод стохастичної
апроксимації з трикутним робочим контуром і змінним кроком. На кожному
режимі вимірюється механічна швидкість буріння vм і визначається з
врахуванням залежностей Т(F,n) і vм(F,n) собівартість метра проходки, що
відповідає даному режиму. За результатами виконання кожного циклу
визначається напрямок найшвидшого зменшення собівартості метра проходки.
У цьому напрямку визначається базовий режим наступного циклу, визначається
новий цикл і т.д. до досягнення оптимального режиму буріння, що забезпечує
мінімум собівартості метра проходки.

Рис. 1.11. Графік пошуку оптимального режиму буріння методом
стохастичної апроксимації
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4. Метод C.D. Rodgers – передбачає послідовну зміну одного параметру
при збереженні другого постійним, доки швидкість не досягне максимального
значення – метод релаксації (рис.1.12). При цьому переключення режиму
пошуку здійснюється неодноразово (за виміряною механічною швидкістю vм
на пробному режимі) до досягнення Fорт , nорт, що забезпечують vmax.

Рис.1.12. Графік пошуку оптимального режиму буріння методом релаксації
5. Е.А.Козловський, М.П.Гулізаде – запропонували симплекс-метод. В
кожній вершині симплексу, тобто при трьох поєднаннях

F,n

виконується

пробне буріння з параметрами режиму Fі, nі, вимірюється vмб(Fі, nі) і
визначається з врахуванням залежностей Т(F, n) і vм(F, n) собівартість метра
проходки Ві; потім відображається “найгірша”, тобто та що має найбільшу
собівартість Вб, вершина, будується відображений симплекс (рис.1.13).

Рис. 1.13. Графік пошуку оптимального режиму буріння симплекс-методом
Отже, як довів аналіз, розглянуті методи знаходження оптимального
режиму буріння нафтових і газових свердловин є дуже складними, що
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обмежило можливості їх використання на виробництві. Головною причиною
такої ситуації є те, що ці методи грунтуються в основному на припущенні про
лінійність об'єкту. Проте, процес буріння є складним нелінійним динамічним
об'єктом, що функціонує за умов апріорної та поточної невизначеності і
перебуває під впливом зовнішніх завад. Задача керування такими об'єктами є
однією з ключових у сучасній теорії керування. У цьому випадку прийнятним
математичним апаратом є теорія нейродинаміки, в основі якої лежать методи
теорії штучних нейронних мереж, хаосу та фракталів [42,43,56,57,58,59,60,61].
Практична реалізація розглянутих методів визначення оптимальних
режимів процесу буріння наштовхуються на певні труднощі, які породжені тим,
що інформацію про знос озброєння і опор долота неможливо отримати в
процесі буріння свердловини. Це значно ускладнює процедуру визначення
параметрів математичної моделі. Тому були запропоновані різні критерії
відпрацювання доліт – максимум рейсової швидкості буріння Vр, проходки на
долото h, добутків hVp, hVc, VpVc, Vк tб (Vс , Vк – середня і кінцева швидкість
буріння), а також мінімуму собівартості метра проходки [3]. Отже,
ефективність процесу буріння підвищували не тільки за рахунок вибору
оптимальних керувальних дій F, n, Q, але й за рахунок вибору часу буріння.
Тому задача оперативної оптимізації була поставлена ширше, а сама: на основі
вибраного критерію оптимальності і математичної моделі процесу буріння
свердловин визначити оптимальні значення осьової сили на долото та
швидкості його обертання, добившись при цьому раціонального відпрацювання
долота на вибої свердловини [3].
Поставлена задача розв’язувалась дослідниками двома способами. Перший
спосіб ґрунтувався на припущенні, що осьова сила на долото F і швидкість його
обертання n є постійними протягом рейсу долота і обмеження на них не
враховували. Керувальні дії визначали шляхом розв’язання варіаційної задачі
Лагранжа з термінальним критерієм якості (собівартості метра проходки
свердловини), використовуючи емпіричний закон зміни механічної швидкості
буріння без врахування обмежень на керувальні дії. У випадку врахування
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обмежень, що покладені на режимні параметри, суть задачі оптимального
керування полягала у визначенні таких керувальних дій, які мінімізують
собівартість метра проходки свердловини.
Оскільки практична реалізація цих способів оптимізації залежить від
наявності інформації про поточний техніний стан озброєння і опор долота, було
запропоновано стан озброєння долота оцінювати опосередковано [3,28,40,62].
Отримана при цьому математична модель дозволяє успішно розв’язувати
задачу оптимального керування процесом буріння свердловин як при постійних
параметрах режиму буріння, так і при F = var, n = var [3,28,40,62,63÷65].
Недоліками розглянутих способів оптимізації керування процесом буріння
є використання у них детермінованого підходу і математичних моделей та
алгоритмів керування, структури, і коефіцієнти яких визначені апріорі на
початку рейсу долота. Проте, оскільки процес буріння нафтових і газових
свердловин є нелінійним нестаціонарним і стохастичним об’єктом, що
функціонує за умов не тільки апріорної, але й поточної невизначеності і
перебуває під впливом зовнішніх збурень, все це призводить не тільки до зміни
параметрів математичної моделі, але й з ростом глибини свердловини свою
структуру повинні змінювати і критерії оптимальності [68].
Усунути недоліки детермінованого підходу запропоновано було шляхом
застосування способу адаптації керування, який дає змогу зняти початкову
невизначеність параметрів математичної моделі при зміні умов буріння і при дії
на режимні параметри, у загальному випадку, нестаціонарних збурень з
невідомими статистичними характеристиками. Такі системи можна поділити на
системи прямого і непрямого пошуку.
Однією з перших адаптивних систем прямого пошуку була самоналагоджувальна система регулювання процесу буріння глибоких свердловин
електробуром [67]. Було показано, що при певному оптимальному значенні
осьової сили на долото проходка за рейс, яка була прийнята за критерій
оптимальності, буде максимальною. Проте, для системи адаптивного керування
досягнутий рівень проходки втрачає свою практичну цінність, оскільки вона
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може бути визначена лише після закінчення буріння. Тому авторами [67]для
оцінки ефективності процесу буріння був запропонований показник, який
дістав назву «інтенсивність зносу долота Кі», який є функцією осьової сили на
долото і досягає свого мінімального значення тоді, коли проходка за рейс буде
максимальною. При переході долота в породи з іншими властивостями
мінімуму інтенсивності зносу долота відповідатиме інше значення осьової сили
на долото. Вибір і підтримання осьової сили на долото, яка відповідає мінімуму
інтенсивності зносу долота, а відповідно і максимуму проходки на долото,
забезпечується за допомогою самоналагоджувальної системи, функціональна
схема якої наведена на рис.1.14.

Рис. 1.14. Функціональна схема самоналагоджувальної системи
регулювання процесом буріння свердловин: РПД – регулятор подачі
долота; В1, В2, В3 – здавачі; ФПЕ – формувач показника екстремуму;
ЗЕ – загострював екстремуму; ЕР – екстремальний регулятор; Z – збурення
Завдання регулятору подачі долота РПД формується екстремальним
регулятором ЕР так, що забезпечується пошук мінімуму інтенсивності зносу
долота Кі. Електричні сигнали від давачів В2, В3, пропорційні поточним
значенням проходки долота h і середній механічній швидкості буріння Vс,
подаються на формувач показника екстремуму ФПЕ, де відбувається отримання
неперервного сигналу, що пропорційний інтенсивності зносу долота. З виходу
ФПЕ сигнал надходить на вхід екстремального регулятора ЕР. З метою
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отримання статичної характеристики Кі(F) з більшою крутизною між ЕР і ФПЕ
встановлений загострювач екстремуму ЗЕ. Екстремальний регулятор керує
регулятором подачі долота, встановлюючи йому таке завдання, яке відповідає
оптимальній силі на долото при неперервних змінах умов буріння Z.
Дослідження цієї системи, проведені авторами роботи [3] довели, що при
гіперболічному законі зміни механічної швидкості буріння максимум критерію
оптимальності max:h(tб) досягається лише при бурінні незатупленим долотом, а
час буріння tб буде обмежений лише стійкістю опор долота. Тобто система є
недосконалою для буріння традиційними трьохшарошковими долотами і є
ефективною для буріння шарошковими долотами нового покоління.
Другим недоліком розглянутої системи є те, що процес вимірювання
показника Кі в силу дискретно-неперервного переміщення верхнього кінця
колони бурильних труб породжує випадкову складову з високим значенням
дисперсії.
До систем непрямого пошуку слід віднести адаптивну систему керування
процесом буріння не глибоких свердловин на кар’єрах [41], основною метою
якої є компенсація основного збурення – зміни фізико-механічних властивостей
гірських порід. Припускається, що вектор контрольованих збурень містить
лише один компонент, який є невідомою випадковою константою з
нормальним законом розподілу.
Окрім цього, приймається, що канали вимірювання і передачі керувальних
дій не мають пам’яті і вміщують адитивну суміш сигналів і шуму, які мають
нульове математичне сподівання і підпорядковуються нормальному закону
розподілу. При таких припущеннях система є системою з повною інформацією
і її синтез ґрунтується на класичних методах оптимізації стохастичних систем.
Оскільки процес буріння нафтових і газових свердловин є нестаціонарним, то
автором роботи [41] запропоновано розбивати породи на такі інтервали, у
середині яких виконується умова стаціонарності випадкових процесів.
Недоліком цього підходу є відсутність методики розбиття порід на однорідні
інтервали, а також необхідність визначення статистичних характеристик
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(оцінок математичного сподівання дисперсії, автокореляційних функцій)
випадкових процесів безпосередньо у процесі буріння, оскільки вони
змінюються від рейсу до рейсу, від свердловини до свердловини. Окрім цього,
є відмінності в об’єктах керування (застосування промивальних рідин, вплив
динаміки колони бурильних труб, труднощі контролю режимних параметрів на
вибої свердловини) і в структурі критеріїв оптимальності, що пояснюється
різною питомою вагою спуско-підіймальних і допоміжних операцій при бурінні
глибоких нафтових і газових свердловин та не глибоких свердловин, які
буряться на кар’єрах.
1.4. Огляд структурних схем сучасних систем автоматизованого керування
режимами буріння нафтових і газових свердловин
У роботі [45] розглянуто структурні схеми автоматизованих систем
керування режимом буріння свердловин, які відрізняються від типової
структурної схеми управління, що склалася впродовж багатьох років. Це
обумовлено двома причинами:
• неможливістю підтримування заданих параметрів режиму буріння при
бурінні

похило-спрямованих

і

горизонтальних

свердловин

з

великим

відхиленням вибою, навіть у разі застосування телеметричних систем контролю
вибійних параметрів, що спричиняє зменшення ефективності і якості
будівництва свердловин;
• істотним важкопрогнозованим впливом сил тертя бурильної колони до
стінки свердловини, що вимагає пошуку альтернативних способів керування
режимом буріння незалежних від характеру взаємодії бурильної колони зі
стінками свердловини, а саме додатково до регулювання осьової сили в
основному контурі механізму подачі долота введення гідравлічного контуру
регулювання. Це обумовлено тим, що осьова гідравлічна сила від перепаду
тиску у вибійному двигуні, яка діє в нижньому перетині колони, залежить від
витрати промивальної рідини. Отже, потрібен перехід до двоконтурного
керування – за осьовою силою на долото і за витратою промивальної рідини.
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Практична реалізація цього способу можлива тільки в автоматизованих
системах керування з узгодженим керуванням буровим насосним агрегатом і
механізмом подачі долота. Концепцію узгодженого керування такими
основними агрегатами бурової установки, як насосний і спуско-підіймальний в
процесі буріння свердловин вибійними двигунами запропоновано в роботі [45].
На її базі розроблено три структурні схеми автоматизованих систем керування
режиму буріння для сучасних бурових установок, що забезпечують реалізацію
перспективних технологій буріння і ремонту свердловин.
Перша структура призначена для автоматизованого керування режимом
буріння похило-спрямованих і горизонтальних свердловин з використанням
гідравлічних вибійних двигунів із змінним перепадом тиску традиційними
буровими

установками,

оснащеними

регульованим

електроприводом

регуляторами подачі долота (рис.1.15).

Рис.1.15. Структурна схема системи автоматизованого керування
режимами буріння для традиційних бурових установок:
• - точки управління; ПУ - пульт управління; МК - мікроконтролер;
ПВН - пристрій введення і налаштування; ПК - переносний комп'ютер;
СК - стаціонарний комп'ютер; Р - редуктор; БЛ - барабан лебідки;
ТМ - талевий механізм; В - вертлюг; БН - буровий насос;
ЕД - електродвигун; ТП - тиристорний перетворювач; БК - бурильна колона;
ТС - телесистема; ВД - вибійний двигун; Д - долото;
енергетичні канали;
інформаційні канали;
канали керування
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Друга структурна схема призначена для автоматизованого керування
бурінням

свердловин

електробурами

нового

покоління

(рис.

1.16)

з

регульованою частотою обертання.

Рис. 1. 16. Структурна схема системи автоматизованого керування
режимами електробуріння:
• - точки управління; ПУ - пульт управління; МК - мікроконтролер;
ПВН - пристрій введення і налаштуванння; ПК - переносний комп'ютер;
СК - інформаційна система; ТП - тиристорний перетворювач;
ЕМ - електрична машина; Р - редуктор; БЛ - барабан лебідки; ТМ - талевий
механізм; В - вертлюг; БК - бурильна колона; ТС - телесистема; ВД - вибійний
двигун; Д - долото; БНА - буровий насосний агрегат; РШЕ - регулятор
швидкості електробура;
енергетичні канали;
інформаційні канали;
канали керування
Третя структурна схема запропонована для автоматизованого керування
бурінням свердловин гідравлічним вибійним двигуном установками з колоною
безперервних гнучких труб, яка орієнтована на мобільні колтюбінгові бурові
установки, що випускаються в Білорусії (рис.1.17). Колтюбінговий спосіб
буріння (coiled tubing) оснований на використанні безмуфтових гнучких труб і
широко застосовується для буріння як нових свердловин, так і нових стовбурів
із старих свердловин. Висока технічна і економічна ефективність досягаються
при бурінні похилих і горизонтальних бокових стовбурів із існуючих
свердловин.
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Рис. 1.17. Структурна схема автоматизованої системи керування для
колтюбінгового устаткування:
• - точки управління; ПУ - пульт управління; МК - мікроконтролер; ПВН пристрій вводу і налаштування; ПК - переносний комп'ютер;
СК - стаціонарний комп'ютер; КГТ – колона гнучких труб;
Б - барабан з КГТ; Тр-транспортер; ТС - телесистема; ВД - вибійний двигун;
Д - долото; ГП – об`ємна гідропередача; ПНА – промивальний насосний
агрегат;
енергетичні канали;
інформаційні канали;
канали
керування
Перевагою розглянутих схем є те, що вони можуть бути реалізовані
шляхом модернізації штатних систем регулювання, які перебувають в
експлуатації або проектуються.
Недоліком цих систем є складність інформаційного забезпечення у зв’язку
з необхідністю організації каналу зв’язку вибою з гирлом свердловини і
виділення складової перепаду тиску у вибійному двигуні на фоні різного роду
збурень в гідравлічному тракті.
Відзначимо, що сучасні бурові установки з цифровими системами
керування приводами оснащені стаціонарним керуючим комп’ютером, тому
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запропоновані схеми можуть бути реалізовані більш простим способом –
шляхом розширення програмного забезпечення системи за мінімальних змін
стандартного комплекту, який управляє обладнанням. Так, схема узгодженого
регулювання транспортувальним та промивальним насосними агрегатами
базової колтюбінгової установки М40 передбачає [10,20,45,69] перехід від
гідромеханічного

до

електрогідравлічного

регулювання

золотниковим

гідророзподілювачем в контурі регулювання подачі силового насоса інжектора
(кута нахилу диска) та розробку пристрою регулювання швидкості силового
агрегату промивального насоса.
Відзначимо також, що для бурових установок з мікропроцесорним
керуванням розширення програмного забезпечення зводиться до введення до
блоку автоматичного керування насосними агрегатами і механізмом подачі
долота

додаткових

алгоритмів.

Аналіз

показав

[3,70,71],

що

крім

обґрунтованого моделювання процесів, що відбувається в системі і вибору
структури, для мікропроцесорних систем визначальне значення має вибір
оптимальних алгоритмів керування.
Як алгоритми керування для всіх трьох схем можуть бути використані і
типові алгоритми, що базуються на підтримці заданого значення головного
параметра регулювання (осьової сили, струму і тиску), і нестандартні
алгоритми, в яких залучені ще деякі додаткові параметри (наприклад,
навантаження на гаку (інжекторі), механічна швидкість буріння, частота ходів
насоса, кут положення корпусу вибійного двигуна і ін.) [45], що служать для
ідентифікації процесів в динамічній системі і відповідного коректування
поточної координати завдання. В таких алгоритмах реалізуються і можливості
адаптивного керування [3,70,71]

у функції декількох параметрів, тобто

здійснюється перехід до інтелектуальних систем керування нового покоління з
гнучкими процедурами прийняття рішення, що дозволить подолати відомі
труднощі,

які

мають

місце

при

розробці

автоматизованих

систем,

ідентифікувати і усунути вплив збурюючих чинників, наприклад, внаслідок
зашламування затрубного простору свердловини при незадовільному очищенні
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вибою, обвалах, осипах тощо [3,70,71]. Як правильно відзначається у роботі
[45], основні принципові труднощі розробки алгоритмів керування режимом
буріння зв'язані з тим, що: об'єкт керування є системою з невідомою, змінною в
часі динамічною характеристикою; керуючі і збурюючі впливи передаються із
запізнюванням через хвилеводи великої довжини, що вимагає використання
прогнозуючих оцінок.
Проте проведений аналіз літературних джерел свідчить про недостатній
обсяг проведених досліджень в контексті автоматизації процесу керування
бурінням нафтових і газових свердловин з використанням прогнозуючих
моделей і моделей, призначених для задач оптимізації керування за умов
невизначеності..
Врахування перелічених вище проблем, які виникають при моделюванні
процесу буріння свердловин та зменшення їх впливу, дасть змогу удосконалити
математичні моделі і методи ідентифікації процесу буріння для задач
оптимізації керування в умовах невизначеності та дозволить створити робастну
систему керування. З точки зору теорії адаптивних систем нетривіальність
задачі, що розглядається, є у тому, що зовнішні збурення, які є апріорі
невідомими функціями часу, належать до класу сигнальних невизначеностей, а
не параметричних. Якщо методи адаптивної компенсації параметричних
збурень

добре

розроблені

[73],

то

методи

компенсації

сигнальних

невизначеностей розроблені недостатньо [72].
1.5. Вибір та обґрунтування напряму досліджень
Проведений аналіз об’єкта досліджень показав, що для забезпечення
високих якісних та кількісних показників процесу буріння нафтових і газових
свердловин за умов апріорної та поточної невизначеності щодо параметрів і
структури об’єкта, що функціонує під впливом зовнішніх збурень, необхідно
удосконалити засоби математичного забезпечення, які сприяють підвищенню
продуктивності буріння свердловин.
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Аналіз відомих математичних моделей і засобів оптимізації режимів
буріння показав, що:
1) загалом існує два види математичних моделей процесу буріння:
технологічні і кібернетичні. Переваги та недоліки кожного з них наведено у
підрозділі 1.2.;
2) з проаналізованих математичних моделей найбільшого застосування
знайшли кібернетичні моделі, що подаються у просторі станів. Вони
використовуються у системах керування процесом буріння, який у більшості
випадків здійснюється за термінальними чи інтегральними критеріями
оптимізації;
3) необхідність забезпечення ефективного керування процесом буріння
нафтових і газових свердловин трьохшарошковими й алмазними долотами
нового покоління вимагає удосконалення математичної моделі об’єкта
керування, оскільки за допомогою існуючих моделей неможливо забезпечити
незалежний вибір керувальних дій (осьової сили на долото і швидкості його
обертання) у режимі реального часу;
4) підвищення ефективності керування процесом буріння свердловин
можливе шляхом удосконалення математичної моделі даного процесу, а також
функції мети для задач адаптивного оптимального керування процесом буріння
нафтових і газових свердловин долотами нового покоління;
5) оскільки процес буріння нафтових і газових свердловин є нелінійним
нестаціонарним стохастичним об’єтом, що функціонує за умов апріорної та
поточної невизначеності щодо параметрів і структури об’єкта і перебуває під
впливом зовнішніх збурень, для керування ним доцільно застосовувати методи,
які засновані на використанні обчислювального інтелекту.
Тому метою роботи є удосконалення кібернетичної математичної моделі
процесу буріння нафтових і газових свердловин для задач ефективного
оптимального управління за умов невизначеності.
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РОЗДІЛ 2
УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ БУРІННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ
СВЕРДЛОВИН ДЛЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ
2.1. Аналіз зв’язків показників ефективності процесу буріння на засадах
системного підходу
Удосконалення

математичних

моделей

і

методів

оптимізації

технологічного процесу буріння нафтових і газових свердловин є актуальною
науково-прикладною задачею у зв’язку з інтенсивним впровадженням в галузі
доліт нового покоління, які забезпечують проходку на долото декілька тисяч
метрів, і комп’ютерно-інтегрованих технологій [9,34,42,43]. З точки зору
загальної теорії систем [76] досліджувані процеси мають ряд спільних
характерних властивостей для різних способів буріння, серед яких для
керування найважливішим є наступні:
• наявність взаємозв’язаних технологічних підсистем (поглиблення,
промивання, закінчення свердловини) із складними зв’язками між ними;
• можливість управління підсистемами з використанням різних критеріїв;
• обмеженість автономності підсистеми, що викликає необхідність
узгодження та координації їх сумісної роботи;
• існування задач оптимізації під час керування підсистемами;
• наявність ієрархічної структури, що обумовлено існуванням глобальної
мети системи (мінімум вартості будівництва свердловини, мінімум часу
будівництва свердловини) та частинних цілей окремих підсистем
(мінімум собівартості метра проходки, максимум рейсової швидкості,
мінімум питомих витрат енергії та ін.);
• наявність на буровій установці агрегатів великої одиничної потужності
(наприклад, двигун типу АКБ-114-6 для бурової лебідки має потужність
320кВт (U = 0,5кВ), а типу АКБ-15-44-6 – 630 кВт (U = 6кВ));
• можливість постановки задачі статичної оптимізації технологічного
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процесу буріння на базі припущення щодо малої тривалості перехідних
процесів в системі керування в порівнянні з періодом зміни збурень,
зокрема міцності або буримості гірських порід;
• необхідність керування в on-line для вирішення задач оперативної
оптимізації процесу буріння.
Отже процес буріння глибоких нафтових і газових свердловин як об’єкт
керування відноситься до класу складних систем.
Проте, аналіз літературних джерел (наприклад, [9,34,43,45 та ін.]) показує
недостатній

об’єм

проведених

досліджень

в

контексті

удосконалення

математичних моделей процесу буріння долотами нового покоління на базі
аналізу зв’язків показників процесу буріння.
Тому проаналізуємо взаємозв’язки показників ефективності процесу
буріння нафтових і газових свердловин з одним із найбільш важливих
параметрів – проходкою долота. Вибір проходки (переміщення долота на вибої
свердловини) для аналізу взаємозв’язків обумовлений тим, що максимум
проходки на долото є одним із головних критеріїв оптимізації процесу буріння,
а інші критерії оптимізації тим чи іншим способом зв’язані з цим показником.
Для аналізу цих взаємозв’зків розглянемо структурну схему процесу
буріння нафтових і газових свердловин з декількома показниками ефективності
(рис.2.1).

Рис. 2.1. Структурна схема процесу буріння нафтових і газових свердловин
з показниками ефективності
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На рисунку прийняті такі позначення:
F(t), Q(t), n(t) – осьова сила на долото, витрата бурового розчину та
швидкість обертання
U

T

долота, які створюють вектор керувальних дій

= ( F , Q, n) ;

еF(t), еQ(t), en(t) – похибки вимірювання відповідних параметрів:
~
~
~ (t ) = n (t ) + e (t );
F (t ) = F (t ) + e (t ); Q (t ) = Q (t ) + e (t ); n
F

Q

n

Кf(t) – вектор, який характеризує взаємодію об’єкта з навколишнім
середовищем – вектор збурень (зміна фізико-механічних і абразивних
властивостей порід, що розбурюються);
аі – апріорна інформація, яку отримано на основі геолого-технічного
наряду та інших документів;
ε(t) – оцінка стану озброєння долота;
~

h(t) – поточне значення проходки долота, h (t ) = n (t ) + eh (t );
Vр – рейсова швидкість буріння;
Vе – економічна швидкість буріння;
С – собівартість метра проходки;
h(tб) – проходка на долото;
tб – тривалість буріння;
Vо – початкове значення механічної швидкості буріння;
eм(t), eh(t) – похибки вимірювань моменту на роторі і проходки;
Кε(t), Кі(t), Км(t) – швидкість і інтенсивність відносного зношення
озброєння долота, а також інтегральний показник зношення озброєння і опор
долота.
Відносний знос ε(t) озброєння долота визначається [3,28,67,70] як
відношення механічної швидкості Vo під час буріння незатупленим долотом до
поточного значення механічної швидкості Vм(t),
ε (t ) =

V0
,
Vм (t )

де Vм(t) = Δh/Δt – відношення переміщення Δh до часу Δt.
МОНОГРАФИЯ

50

(2.1)

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

У процесі поглиблення свердловини відносний знос озброєння долота
зростає з швидкістю, яка дорівнює
K ε (t ) =

dε (t )
d  1 
= V0
,
dt
dt  Vм (t ) 

(2.2)

Отже показник Кε(t) формується на базі аналізу зміни проходки долота.
З метою оцінювання буримості й абразивності гірської породи можна
використати похідну від ε(t) по проходці долота h(t) [62]:
dε (t )
dh (t )

dε (t )
=

dt
=
dh (t )
dt

K ε (t )
,
Vм (t )

K ε (t )
dε ( t )
=
ε (t ) = K i (t ) ε (t ) ,
dh (t )
V0 (t )

або
де K i (t ) =

(2.3)

(2.4)

K ε (t )
.
V0

Як бачимо із (2.3), значення похідної

dε (t )
dh (t )

пропорційне швидкості зміни

відносного зносу долота Кε(t) і обернено пропорційне механічної швидкості
буріння Vм(t). Збільшення відносного зносу озброєння долота веде до зростання
похідної

dε (t )
dh (t )

. На початку рейсу долота, коли воно ще не затуплене,

співмножник ε(t) в формулі (2.4) дорівнює одиниці і
dε ( t )
dh (t )

Похідна

dε ( t )
dh (t )

t = 0

=

K ε (t )
= K i (t ) .
V0

(2.5)

при t = 0 тим менше, чим менша інтенсивність відносного

зношення долота Кі(t). 0стання залежність від параметрів режиму буріння,
типорозміру долота, буримості і абразивності гірської породи. Тому за умови
підтримання постійних параметрів режиму буріння цей показник може бути
використаний для оцінювання буримості й абразивності гірських порід в
реальному часі [77].
Із зменшенням показника Кі(t) величина, обернена похідної
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збільшується і при Кі(t) = (Кі(t)min) досягає свого максимального значення. Це
говорить про те, що максимум проходки на долото може бути отриманий за
умови, що в процесі буріння параметри режиму буріння F i n підтримуються на
рівнях, які забезпечують
K i ( x ) 
→ min ,
x∈S

де

(2.6)

S = {(Fi , ni , Qi )i =1,..., N , Fmin ≤ Fi ≤ Fmax ; n min ≤ ni ≤ n max ,
hi > 0; Q = const; M ≤ M max } .

Дійсно, якщо проінтегрувати рівняння (2.4) при Кі = const, то отримаємо
[77]:
ε2

1
1
ln ε ,
dε =
Ki
ε1 K iε

h= ∫

(2.7)

де ε1, ε2 – відносний знос озброєння долота на початку і в кінці відпрацювання
долота відповідно.
Із збільшенням відносного зносу озброєння долота ε(t) механічна
швидкість буріння зменшується

Vм (t ) =

V0
.
ε (t )

(2.8)

Отже ε(t) є узагальненою оцінкою стану озброєння долота. Все сказане
дозволяє вважати інтенсивність зміни відносного зносу озброєння долота
одним із основних показників процесу буріння. Він може контролюватися за
допомогою спеціальних обчислювальних пристроїв, побудованих на обробці
інформації про поточне значення проходки долота, яка контролюється за
переміщенням верхнього кінця колони бурильних труб. Це дає змогу
використати показник Кі для вибору оптимальних параметрів режиму буріння.
Як показали дослідження [3] найбільш інформативним критерієм
відрпрацювання долота є співвідношення
Kм =
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M
K м = а 
 Vм

або


 ,


.

(2.10)

де F = сonst, n = const.
Встановлені [28] закономірності зміни крутного моменту на роторі
внаслідок зносу опор шарошок, які мають стійку лінійну залежність в основний
період роботи долота і експоненціальну – в завершальний період роботи
долота. Ці обставини покладені в основу розробленого алгоритму. Момент
підйому долота визначається, виходячи із співвідношення.
K м > а (K м )з ,

(2.11)

де (Км)з – задане порогове значення.
Оскільки для обчислень використовується інформація про механічну
швидкість буріння, то дійсне значення показника Км спостерігається на фоні
завад. Тому для надійного визначення моменту підйому шарошкового долота
для заміни застосовано рекурентний G – алгоритм кумулятивних сум.
Ще одним важливим показником буріння є проходка на один оборот Vм/n.
Якщо побудувати графік залежності

Vм
F
= f  ,
n
D

то така крива дає змогу

визначити параметр, який характеризує буримість порід [77].
Отже бачимо, що майже усі показники ефективності процесу буріння (рис.
2.2) грунтуються на інформації про переміщення h(t) долота на вибої
свердловини. Окрім того, проходка на долото h(tб) входить і до складу таких
критеріїв оптимізації як рейсова швидкість

Vр =

h(tб )
,
tб + tсп

(2.12)

економічна швидкість

Vе =

h(tб )
tб + tсп

і собівартість метра проходки
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,
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C=

Вг (tб + tсп ) + Вд
h(tб )

.

,

де Вг – вартість 1 години роботи бурової установки;
Вд – вартість долота.
Отже проходка долота h(t) є інформативним параметром, який є важливим
для вирішення багатьох задач автоматичного контролю і керування. Проте,
вимірювання цього параметру наразі здійснюється за переміщенням верхнього
кінця колони бурильних труб (КБТ) з похибками, які залежать від багатьох
факторів [3]: осьової сили розтягу колони під дією власної ваги, осьової сили
стиску нижньої частини КБТ при створенні осьової сили на долото,
підіймальної

сили

навантаження від дії

промивальної

рідини,

температури

в

свердловині,

відцентрових сил при обертанні КБТ, розтягуючого

навантаження під час прокачування промивальної рідини, сили від дії тертя
КБТ в свердловині, сили згину в похилих свердловинах, динамічних сил, що
зумовлені інерційності КБТ.
У кінцевому результаті це призводить до того, що дійсне переміщення
долота h(t) на вибої свердловини вимірюють з певною похибкою еh(t), яку
можна трактувати [3] як адитивний шум:
~
h (t ) = h(t ) + eh (t ) .
Тому доцільним є формування певних вимог до промислових засобів
вимірювання проходки. Створення і впровадження нових засобів вимірювання
проходки як і інших технологічних параметрів процесу буріння, що
задовільняють вимогам технологічного контролю, зв’язане з рішенням
комплексу інформаційних технічних, екологічних і економічних проблем [77].
Інформаційними проблемами є забезпечення вірогідності вимірювань за умов
апріорної та поточної невизначеності за наявності різного типу завад і
забезпечення

оперативного

технологічного

проходки з потрібним кроком дискретизації.
До технічних проблем можна віднести:
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• забезпечення

надійної

роботи

засобів

вимірювання

.

в

певних

кліматичних умовах і складних умовах експлуатації;
• забезпечення тривалої експлуатації без обслуговування;
• дотримання вимог вибухобезпеки.
Економічними

проблемами

є

забезпечення

ефективного

буріння

свердловини за рахунок зниження собівартості метра проходки, мінімалізація
витрат на впровадження засобів вимірювальної техніки, створення надійних,
простих і дешевих пристроїв.
До екологічних проблем можна віднести необхідність виключення аварій з
долотом і викидів вуглеводнів, запобігання аварійних ситуацій і ускладнень,
зв’язаних з поглибленням свердловини і спуско-підіймальними операціями.
З урахуванням цих проблем і основних вимог до технічного контролю
проходки розроблено пристрій, який був використаний для досліджень в
промислових умовах.
Для вимірювання проходки використали давач подачі бурильного
інструмснту, що входить до складу вдосконаленої газокаротажної станції
АГКС-4АЦ (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Принципіальна схема пристрою для вимірювання переміщення
верхнього кінця колони бурильних труб:
ДП – давач переміщення; OF1, OF2 – автоматичні вимикачі; РУ – розподільна
установка змінного струму
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Давач ДП приводиться в рух за допомогою шківа Ш, через який
перекинутий сталевий трос діаметром 10мм, прикріплений одним кінцем до
вертлюга, а другим – до противаги, яка переміщується по направляючій. Трос
натянутий у напрямку переміщення противаги до конструкції бурової вишки.
Обертання шківа Ш передається сельсину-давачу СД, до якого за індикаторною
схемою під’єднаний приймальний сельсин СП. Застосовані безконтактні
сельсини

типу БД404А

(КЛ1).

На

валі

приймального

сельсину СП

встановлений прецезійний реохорд R з коловим переміщенням повзунка для
перетворення переміщення троса в аналоговий сигнал. Живлення до нього
підводиться від стабілізованого джерела постійного струму типу ІПС-3. За
допомогою нормуючого перетворювача НП здійснюється установка верхньої
межі вимірювання переміщення h колони бурильних труб. Вихідна напруга Uвих
його подається на вхід автоматичного потенціометра КСП-2. При цьому
вихідна

напруга,

що

знімається

з

повзунка

змінюється

пропорційно

переміщенню верхнього кінця колони h. Оскільки реохорд R виконаний без
упора, то при повороті його повзунка на кут Ω= 2 n радіан перо потенціометра
КСП-2 повертається на нульову позначку. Тому, запис переміщення h колони
бурильних труб на діаграмній стрічці має вигляд кривої, яка зображена на
рис.3. Один оберт шківа давача ДП відповідає величині переміщення колони
бурильних труб, рівної h = 0.2м. Дослідження довели, що статична
характеристика давача лінійна, основна приведена похибка δ = ±1,0%, що
відповідає вимогам [79].
Давач проходки монтують на нижніх полатях бурової вишки. З блоком
живлення,приймальним сельсином і вимірювальним приладом давач ДП
з’єднується п’ятижильним кабелем. Під час спуско-підіймальних операції і
нарощування бурильного інструменту давач не від’єднується.
Проблема вимірювання переміщень є актуальною і сьогодні [78]. Сучасні
давачі переміщень мають діапазон вимірювань, який охоплює більше чотирьох
порядків.
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Рис. 2.3. Приклад діаграми h(t): на інтервалі 210-240м – з підйомом
інструменту
Для вимірювання переміщень верхнього кінця колони бурильних труб
найбільш ефективним є застосування давачів компанії ASM з вимірювальним
сталевим тросом, барабан намотки якого суміщений з прецизійним енкодером
(потенціометром), що перетворює довжину (до 60 м) розмотаного тросу в
аналоговий (DCV.ACV, DCmA) або цифровий (TTL, RC232 або CFN) сигнал.
Вільний кінець тросу прикріплюється до контрольованого об’єкта, що
рухається. Спочатку трос намотується упорядкованими спіральними шарами на
підпружений барабан. Для точного визначення позиції об’єкта натяг тросу
забезпечується пружним розмотуванням з барабану.
Таблиця 2.1
Характеристики давачів переміщень компанії ASM
Робочий діапазон

Ступінь

температур, 0С

захисту

0-15000

-10 ÷ +70

IP64

0-60000

-10 ÷ +70

IP52

Тип давача

Діапазон, мм

WS 19 KT
WS 60
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Вбудована

в

корпус

давача

переміщень

електроніка

.

забезпечує

налаштування аналогових сигналів в стандартному діапазоні 1÷10В, 4÷20мА,
або перетворення цифрових сигналів в форматах інтерфейсів SSI, CFNopen,
Device Net, Profibus. Напруга живлення від 5 до 30 В постійного струму.
Перевагою цих давачів переміщень є стійкість до вібрацій, ударів,
несприятливих умов середовища застосування і висока швидкість вимірювання
позиції об’єкту (до 20 м/с), що дозволяє використовувати його і для
вимірювання спуско-підіймальних операцій. Крім того, ресурс давача
перевищує 100 млн. операцій.
Проведений аналіз зв’язків показників ефективності процесу буріння
нафтових і газових свердловин на засадах системного підходу дозволив
встановити, що головним інформативним показником процесу поглиблення є
переміщення долота на вибої свердловини, яке контролюється за переміщення
верхнього кінця колони бурльних труб і може бути використане в системах
контролю, а також оптимального керування процесом буріння для визначення
оптимальних керувальних дій, виявлення меж пластів, що відрізняються за
міцністю, і виявлення початку завершального періоду роботи долота і моменту
логічного завершення рейсу долота.
2.2. Удосконалення математичної моделі технологічного процесу буріння
нафтових і газових свердловин
Інтерес до розробки систем автоматизованого управління технологічним
процесом буріння нафтових і газових свердловин виник досить давно. Проте,
раніше розроблені системи були неефективними у зв’язку з тим, що з їх
допомогою здійснювалося управління лише поведінкою верхнього кінця
бурильної колони, а долото та вибійний двигун (турбобур, електробур) не були
увімкнені безпосередньо в контур керування [81]. Відомо [2], що найбільш
важливою характеристикою процесу взаємодії долота з гірничою породою є
залежність механічної швидкості буріння від осьової сили на долото і частоти
обертання долота.
МОНОГРАФИЯ

58

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

Питання автоматизації процесів керування бурінням нафтових і газових
свердловин приводять до необхідності вивчення цих складних характеристик
технологічного процесу буріння, який здійснюється за умов невизначеності під
впливом стохастично-хаотичних збурень. Тому й моделям процесу буріння
притаманна невизначеність, зумовлена, з одного боку, відсутністю точного
опису процесів функціонування систем, а з іншого боку – неспроможністю
оцінити стан систем абсолютно точно, що ускладнює й унеможливлює
використання точних кількісних методів. Дійсно, скористатися математичними
моделями,

які

розкривають

основні

закономірності

впливу

різних

технологічних факторів на механічну швидкість буріння, не представляється
можливим без проведення експериментального буріння з метою визначення
конкретних цифрових значень коефіцієнтів моделі [2]. Це викликано тим, що
результати промислового буріння, які відображають сукупний вплив різних
технологічних факторів на проходку одного долота і механічну швидкість, не
дозволяють побудувати графіки залежностей механічної швидкості буріння від
осьової сили на долото і частоти його обертання та визначити параметри
моделі, які потрібні для корегування і оптимізації режимів буріння. Тому,
аналіз взаємозв’язків параметрів математичної моделі процесу буріння
свердловин є важливим науковим та практичним завданням, яке дозволить
синтезувати

кібернетичну

математичну

модель.

Синтез

адекватних

математичних моделей процесу буріння свердловин є актуальною задачею у
зв’язку

з

інтенсивним

впровадженням

у

галузі

цифрових

керуючих

обчислювальних комплексів [82] і нового типу доліт, які мають проходку
декілька тисяч метрів на одне долото [83,84].
Проте, аналіз літературних джерел (наприклад, [3,9,81,82 та ін.]), в яких
започатковано розв’язання деяких проблеми, показує недостатній об’єм
проведених досліджень у напрямку розробки методів ідентифікації параметрів
математичної моделі процесу буріння нафтових і газових свердловин.
Невирішеною частиною загальної проблеми ідентифікації параметрів
математичної моделі процесу буріння є встановлення взаємозв’язків параметрів
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математичної моделі технологічного процесу буріння нафтових і газових
свердловин для ефективного і швидкого визначення збурень, що впливають на
об’єкт керування.
У зв’язку з вище наведеним, проаналізуємо взаємозв’язки параметрів
математичної

моделі

технологічного

процесу буріння

свердловин

для

ефективного і швидкого розв’язання задачі ідентифікації стохастичнохаотичних збурень, що впливають на об’єкт керування в процесі роботи долота
на вибої свердловини.
Відомо [3], що процес формалізації процесу буріння свердловин має ряд
специфічних особливостей, що дає підстави говорити про специфічну
методологію його досліджень. До числа специфічних ознак слід віднести
невідтворюваність,

нестаціонарність,

стохастичність

процесу,

його

багатофакторність. Крім того, процес буріння є таким, що розвивається в часі.
Все це викликає погану організацію внутрішньої структури об’єкта в розумінні
нечіткого проявлення причино-наслідкових відношень. Проте, процес буріння
як об’єкт керування повинен бути формалізований у вигляді багатовимірної
системи однонаправленого перетворення вхідних координат (керуючих
впливів) U , вхідних контрольованих і неконтрольованих збурень f у реакції
об’єкта X .
При заданій геолого-технічним нарядом конструкції колони на кожному з
інтервалів, компоновці низу бурильної колони і вибраному типорозміру долота
керуючими впливами, які визначають режим буріння, є осьова сила F на
долото, частота його обертання n, продуктивність насосів Q і тиск бурового
розчину на стояку. До збурень, які впливають на процес слід віднести фізикомеханічні і абразивні властивості гірських порід, градієнт пластового тиску,
тертя колони в свердловині, можливі ускладнення при бурінні (осипи і обвали,
заклинювання, затяжки, каверно-жолобо-утворення, поглинання бурового
розчину, звуження ствола). Вихідні реакції X об’єкта – це проходка h долота і
величини, що характеризують технічний стан оснащення долота ε та опор його
шарошок g .
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Встановлення в математичній формі причинно-наслідкових зв’язків між
вихідними реакціями об’єкта (змінними стану) X і вхідними величинами U та
f є головним завданням формалізації технологічного процесу буріння.
Аналітичний розв’язок поставленої задачі можливий лише при певних
спрощеннях і припущеннях, а справедливість перенесення отриманої моделі на
інший спосіб буріння та інший тип долота повинна бути підтверджена
промисловими дослідженнями на діючих бурових установках.
Усі математичні моделі, що розроблялись, можна поділити на статичні і
динамічні.

Останні

розроблялись

з

врахуванням

динаміки

зношення

фрезерованого і штирьового оснащення та підшипникових опор бурових доліт.
Класифікацію математичних моделей наведено на рис. 2.4. Вона доповнена
додатковим класом моделей для сучасних бурових доліт типу РДС.

Рис.2.4. Класифікація математичних моделей технологічного процесу
буріння нафтових і газових свердловин
У більшості робіт [3,9,81,82 та ін.] статистичні математичні моделі
одержані на базі промислових або стендових досліджень процесу буріння лише
шарошковими долотами. Вони являють собою закономірності зміни початкової
механічної швидкості V0 , яка є функцією багатьох змінних
V0 = φ(F, n, Q, q1, q2,…, qn, A, ω, H),
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де: q1, q2,…, qn – фізико-механічні властивості розбурюваних порід, бурового
долота і бурового розчину;
A, ω – амплітуда і частота коливань колони бурильних труб;
Н – глибина свердловини.
Проте, труднощі визначення в реальному часі міцності гірських порід на
вибої свердловини, зносу бурового долота і властивостей бурового розчину
змусили дослідників розглядати закономірність (2.14) при бурінні в однорідних
породах з незмінними властивостями та постійною витратою бурового розчину
Q = const. При таких допущеннях початкова механічна швидкість дорівнює
V0 = φ(F, n),

(2.15)

Відсутність в рівнянні (2.15) витрати бурового розчину компенсують [54]
обмеженнями знизу на швидкість витікання бурового розчину з насадок долота
та на питому витрату розчину на одиницю площі вибою. Вводять також
обмеження зверху на величину диференціального тиску і вважають, що витрата
бурового розчину Q практично не впливає на початкову механічну швидкість
V0.
У роботах [3,25,28,53] приведені статичні математичні моделі різних
авторів, більшість з яких прийняли формулу
V0 = k1F

α1 β1

n

,

(2.16)

де k1, α1, β1 – постійні для однорідних пачок порід коефіцієнти, що залежать від
конструкції бурового долота та умов буріння і підлягають ідентифікації
експериментально-аналітичними методами.
Проте, значення коефіцієнтів k1, α1, β1 у всіх моделях різні, що
пояснюється різними умовами проведення експериментів. Це означає, що
статичні моделі придатні для використання лише в конкретних умовах
експерименту з обмеженим діапазоном зміни параметрів режиму і не придатні
для застосування в інших умовах.
Відомі статичні моделі малопараметричні, до яких входять такі
невимірювані

параметри

як

знос

оснащення

і

підшипникових

опор

шарошкового бурового долота, розмірності у них, як правило, не співпадають.
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Тому, вони не можуть бути використані для вирішення задач керування.
Більш широкий клас – це динамічні моделі, до яких можна віднести
статистичні і фізичні моделі. Останні враховують фізичні закономірності
зношення оснащення і опор бурового долота за час його роботи tp на вибої
свердловини. Дійсно, в процесі буріння руйнується не тільки порода, але й
зношуються оснащення і опори бурового долота. При буріння з F = const та n =
const це призводить до зменшення механічної швидкості Vt в часі, тобто
Vt = φ(F, n, tp).

(2.17)

Для шарошкових доліт середня величина проходки на одне долото за час
його роботи tp на родовищах України складає приблизно 40 м [34,83] при
бурінні м’яких з пропластками середніх за твердістю малоабразивних порід.
Буріння

здійснюється

роторним

і

турбінним

способами,

а

також

електробурами; максимальне зусилля на долото становило 140 кН, мінімальне –
10 кН; частота обертання долота змінювалася в межах 40÷135 об/хв.
Для сучасних бурових доліт типу РДС іноземного і вітчизняного
виробництв показники їх роботи суттєво відрізняються (майже на 2 порядку) і
проходка на одне долото перевищує 4000 м (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Показники роботи доліт типу РДС іноземного і вітчизняного виробництв
Проходка на

Швидкість

Стійкість,

долото, м

буріння, м/год

год.

4474

13,3

2310,7

24,2

11 5/8 DS66H

4230

2,97

1442,5

PДC 149,2FD-353M-A34

1100

1,8

700

PДC 295,3FD-257M-A27M

1300

2,38

PДC 293,0FD-388MH-A44

2000

4,35

Тип долота
BC75PX
Bicentric 8,375 inc
BC75PX
Bicentric 8,75 inc
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Конструкція доліт типу РДС забезпечує тривалий ресурс експлуатації і
високі швидкості буріння за рахунок високої зносостійкості ріжучих елементів
РДС-різців та відсутності підшипникової опори, що підвищує проходку долота
і суттєво зменшує кількість спуско-підіймальних операцій. Незначний вплив
динаміки роботи долота на вибій і бурильну колону порівняно з шарошковими
та висока зносостійкість різців колібруючої поверхні долота виключають
необхідність проробки і калібрування стовбура свердловини перед спуском
обсадної колони . Відсутність рухомих елементів в конструкції доліт виключає
аварійні ситуації, які пов’язані з ними.
Сьогодні долота типу РДС застосовуються [83,84] для буріння порід
середніх за твердістю (аргіліти, доломіти, вапняки, пісковики, солі та ін.) і
неабразивних, але даний тип доліт є надзвичайно перспективним для буріння
також твердих порід. Співвідношення між обсягами буріння шарошковими
долотами і долотами типу РДС наразі становлять приблизно 3:1 відповідно і
найближчим часом може досягати 1:1. Середня величина проходки для
шарошкових доліт іноземного і вітчизняного виробництва на родовищах
України складає 38,4м, тобто майже на 2 порядка менше порівняно з
проходкою на одне долото типу РДС.
Основними причинами підіймання доліт типу РДС були 72% – досягнення
проектної глибини, 19% – зміна компоновки бурильної колони, 3% – проблеми
в стволі свердловини, 3% – ремонт бурової установки, 3% – падіння швидкості
проходки. Причинами падіння швидкості проходки, а отже основними
характеристиками спрацювання доліт були: сколювання зубців (31%), поломка
зубців (30%), зношення зубців (17%), відсутність спрацювання (19%),
випадіння зубців (3%).
Вивченню процесу зношення бурових доліт привчено ряд робіт
[3,9,81,82,85], автори яких дотримуються різних точок зору відносно
закономірностей, що має даний процес.
У зв‘язку з відсутністю узагальненої формули, яка б охоплювала весь
комплекс фізичних явищ, що мають місце в процесі буріння і пов’язані зі
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зношенням бурового долота та руйнуваннями породи, стан оснащення долота
оцінюють [3] опосередковано через зміну механічної швидкості буріння в часі
Vt = V0 ∙φз(t),

(2.18)

де V0 – початкова механічна швидкість буріння;
∙φз(t) – функція зносу.
Такий підхід дозволяє уникнути використання в математичній моделі
такого не вимірюваного показника як технічний стан оснащення долота.
Узагальнена математична модель процесу буріння свердловини отримана
[3] із припущення, що осьова сила F на долото і частота обертання n - взаємно
незалежні величини, витрата промивальної рідини Q постійна і є такою, що
забезпечує повну очистку вибою свердловини від вибуреної породи; вся
глибина свердловини розбита на інтервали буріння, всередині яких фізикомеханічні властивості гірських порід постійні; буріння ведеться шарошковими
долотами з фрезерованими призматичними зубцями.
Розглянемо узагальнену математичну модель технологічного процесу
буріння, яка є сукупністю трьох диференційних рівнянь
Vt =

Vtε =

dh k1 F α1 n β 1
=
ε
dt

,

(2.19)

dε
= k2 F α 2 n β 2 ,
dt

(2.20)

dg
= k3F α 3 n β 3 ,
dt

(2.21)

Vtg =

з початковими умовами
h(0) = 0,
ε(0) = 0,

(2.22)

g(0) = 0,
і граничними умовами
h(tб) > 0,
1 ≤ ε(tб) ≤ (1+m)2,

(2.23)

0 ≤ g(tб) ≤ 1.
При цьому на параметри режиму буріння F = var i n = var покладаються
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обмеження, викликані можливостями технологічного обладнання, граничною
потужністю, зусиллям на долото і кінцевою потужністю, яка підводиться до
вибою свердловини.
Fmin ≤ F ≤ Fmax ,
nmin ≤ n ≤ nmax .
У формулах (2.19)÷(2.23) прийняті такі позначення:
Vtε - швидкість відносно зношення оснащення зубців бурового долота;
ε – відносний знос зубців долота: ε = V0 / Vt ;
Vtg – швидкість відносного зношення опор долота;
g – відносний знос опор долота;
( k1 , α1 , β1 ) = A1 ; ( k 2 , α 2 , β 2 ) = A2 ; ( k3 , α 3 , β 3 ) = A3

- постійні для однорідних

пачок гірських порід коефіцієнти, що залежать від конструкції бурового долота
та умов буріння і підлягають ідентифікації експериментально-аналітичними
методами;
m – коефіцієнт, який визначається геометрією зубців і формою зносу; зміні
фізичного зносу μ в межах μ ∈ [0;1] відповідає зміна ε в діапазоні ε∈ [1;(1+т)2].
Встановлено [3] взаємозв’язок ε з μ у вигляді ε = (μ∙т+1)2, який
інваріантний по відношенню до властивостей гірських порід і типорозмірам
доліт, що дозволяє оцінювати в реальному часі знос оснащення бурових доліт
за показником ε.
Аналіз результатів відпрацювання бурових доліт типу РДС при
розбурюванні порід середньої твердості довів, що вони забезпечують проходку
на долото на 2 порядка більше ніж шарошкові долота. Відсутність рухомих
елементів в конструкції доліт РДС (підшипникової опори) робить недоцільним
використання в математичній моделі рівняння (2.21), яке описує процес
зношування опор шарошкових доліт.
Тривалий ресурс експлуатації доліт РДС і високі швидкості буріння за
рахунок високої зносостійкості ріжучих елементів РДС-різців виключають
необхідність використанні рівняння (2.20) математичної моделі, оскільки одне
долото може бути використане для буріння декількох свердловин. У такому
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випадку простіше обмежитися контролем технічного стану долота типу РДС на
завершальному етапі його експлуатації за допомогою спеціального приладу
контролю відпрацювання долота.
Отже для сучасних доліт типу РДС та інших типів достатньо обмежитися
одним рівнянням (2.19), яке зв’язує механічну швидкість буріння з
параметрами режиму F i n, в якому такий параметр як ε = const. Тоді можна
записати, що

Vt =

dh
β
= kF α n .
dt

Для дослідження взаємозв’язків параметрів математичної моделі процесу
буріння нами використані результати спостережень за параметрами і
показниками процесу буріння експлуатаційної свердловини, пробуреної в
умовах Прикарпаття, долотом Ш295,3СЗ-ГВД-73 на глибині 1400-1480 м із
застосуванням бурового верстату «Уралмаш-4Е-76», тип вибійного двигуна
Е-240-8мР. Проектна глибина 2200/2256 м, проектний горизонт Bs/ml, міцність
порід – тверді, швидкість буріння 415 м/верст.міс., тривалість будівництва
271,1 діб, вид свердловини – похило-спрямована, відхилення від вертикалі –
340 м, азимут буріння – 64 град. Режими буріння: осьове зусилля на долото
80÷100 кН, частота обертання долота 230 об/хв, продуктивність насосів
28,8 л/с.
Розрахунки статистичних характеристик вихідних даних проведено за
допомогою ЕОМ та комп’ютерно-інтегрованого середовища MathCad, що
відповіда’ поставленій задачі.
В процесі буріння реєстрували проходку h, осьову силу F і обчислювали
механічну швидкість V = Δh/Δt. Для аналізу взаємозв’язків параметрів
математичної моделі процесу буріння визначені статистичні характеристики
вихідних даних, які наведені в таблиці 2.3.
Зі статистичних характеристики вихідних даних видно, що вирівнювання
параметру V має найбільший резерв в підвищенні ефективності процесу
буріння. Осьова сила на долото F і проходка h характеризуються більш
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однорідними даними.
Таблиця 2.3
Статистичні характеристики вихідних даних для аналізу взаємозв’язків
параметрів математичної моделі процесу буріння свердловин
(долото Ш295,3 СЗ-ГВД-73, інтервал 1400-1480м)
Параметр

Математичне
сподівання

Дисперсія

Середньоквадратичне
відхилення

F. кН

83,52

3,4

1,84

h, м

47,37

7,2

2,68

V, м/год

3,08

0,09

0,3

Характер залежності V(F,n) наведено на рис.2.5.

Рис. 2.5. Графік залежності механічної швидкості буріння V від осьової
сили на долото F і частоти обертання долота n
На рис. 2.6 приведені побудовані за промисловими даними графіки зміни
механічної швидкості буріння Vм від коефіцієнтів моделі α і β.
При бурінні долотами типу РДС спостерігається незначне зменшення
зубців по висоті, поломка, сколювання і випадіння зубців. Внаслідок цього при
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даного типу при постійних параметрах режиму також

спостерігається незначне зниження механічної швидкості проходки в часі, яке
на 2 порядки менше, а проходка на одне долото на 2 порядка більше.

Рис. 2.6. Графік залежності механічної швидкості буріння V від
коефіцієнтів моделі α і β
Отже,

досліджено

взаємозв’язки

параметрів

математичної

моделі

технологічного процесу буріння свердловин, на основі яких удосконалена
математична модель процесу, яка містить вимірюванні фазові змінні, що
дозволяють здійснювати ідентифікацію її параметрів в процесі буріння
свердловин і використовувати для вирішення задач управління в режимі on-line.
Встановлено, що механічна швидкість проходки має функціональний зв’язок з
параметрами α і β математичної моделі, які характеризують властивості
гірських порід. Найбільш актуальними і важливими завданнями розвитку
оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин є
вивчення фізичних умов процесу буріння долотами нових типів і аналіз
технологічних даних ком’ютерними системами безпосередньо на буровій та в
пункті керування.
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2.3. Встановлення зв’язків частоти обертання долота з осьовою силою,
прикладеною до долота
Будемо виходити з того, що як для бурового долота, так і для широкого
класу робочих механізмів, залежність моменту опору робочого механізму Мо
від кутової швидкості обертання ω має такий вигляд [86]
M o = M oc + ( M on − M oc )(

ω x
) ,
ωn

(2.24)

де M oc – момент опору у режимі неробочого ходу (момент тертя);
M on – момент опору при номінальній швидкості;

ωn – номінальна кутова швидкість;
х – показник степеня, х = -1,0,1,2,…
Для невеликих діапазонів зміни швидкості обертання долота механічну
характеристику долота можна визначити, користуючись формулою (2.24),
шляхом підбору відповідної величини показника степеня х. Проте, отриманий
результат буде дійсним лише для даного конкретного випадку і стосовно
параметрів, які характеризують випадок, що розглядається. Отже, стосовно
роботи бурового долота формула (2.24) не носить універсальний характер і
залежно від конкретних геолого-технологічних умов необхідно шукати нову
величину показника степеня х.
Зв’язок моменту на долоті з осьовою силою шукатимемо на базі аналізу
фізичних явищ, які супроводжують технологічний процес буріння. При цьому
конструктивні параметри долота можна вважати незмінними. Оскільки для
ефективного руйнування породи треба, щоб час руйнування гірських порід мав
певні співвідношення із змінами осьової сили на долото і частоти його
обертання, то для такого випадку можна скористатися такою формулою
k 0 F τF 2
+
M = Mo +
,
tgγ tgγ

(2.25)

де M o – момент опору з боку опор шарошок, який практично не залежить від
осьової сили на долото;
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ko – коефіцієнт пропорційності;
τ – час взаємодії зубців долота з породою;
γ – усереднений для долота кут при вершині конусів шарошок.
З рівняння (2.25) видно, що залежність моменту від осьової сили на долото
носить параболічний характер. Характер цієї залежності М = f(F) підтверджено
результатами

експериментальних

досліджень,

проведених

на

бурових

Прикарпаття (№522ГС, №185 Північна Долина). При проведенні експериментів
частота обертання долота і витрата бурового розчину підтримувались
постійними. Поступово збільшуючи осьову силу на долото, фіксували зміни
потужності та моменту на долоті. На рис. 2.7 наведено нормований графік
* = f ( F * ) , який отримали експериментально.
M exp
exp

Fexp* =

Fexp
Fном

*
; М exp =

M exp
M ном

Бачимо, що для більш ефективного руйнування породи слід збільшувати
осьову силу на долото. Проте, як відомо [39], збільшення осьової сили можна
допустити лише до певної межі, оскільки, при подальшому збільшенні осьової
сили зменшується механічна швидкість буріння, скорочується час роботи
долота на вибої свердловини і зменшується проходка на долото. Отже, для
оптимізації режиму буріння слід одночасно із зміною осьової сили на долото
необхідно змінювати також частоту його обертання.

Рис. 2.7. Нормований графік залежності моменту на долоті від осьової сили
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( Fexp =

Для

визначення

Fexp
Fном

залежності

; М exp* =

M exp
M ном

M*=f(n*),

.

)

придатної

для

практичних

розрахунків, скористаємося методикою, викладеною в [87], і врахуємо вплив
лише головних факторів, які супроводжують процес руйнування породи і
найбільш суттєво впливають на величину момента та механічну характеристику
долота: величину енергії, яка підводиться до долота; проходку долота h за час
буріння t; потужність на валу долота; буримість породи f; геометричні
параметри шарошки (середній діаметр шарошки d ш.ср. ; середню величину кроку
зубців hср ); осьову силу на долото F.
За таких умов на базі формул [87] В.С.Федорова
h
= [h0 + c(1 − ln n)]n ,
t

та А.А.Ефендізаде
2

β td Д
60
[h + c(1 − k ln n)](
M =
),
kA
2π 0
F = 325

β
k

fd 2Д ,

де А – термічний еквівалент механічної роботи, ккал/кг·м;
β=

2hср
d ш.ср.

– коефіцієнт, який враховує зміну діаметра свердловини під час

буріння;
k/ =

β ⋅ f ⋅ h ⋅ d д2
t ⋅ N бур

;

де dд – діаметр долота;
ho – проходка долота, яка відповідає осьовій силі Fo ;
с – коефіцієнт, який залежить від осьової сили F, механічних властивостей
порід та геометричних розмірів долота;
k – коефіцієнт, який залежить від глибини руйнування породи і для різних
порід має своє значення;
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N бур - потужність, що витрачається на руйнування породи, отримали такий

вираз
=
M 0.75

F
[h0 + c(1 − k lg n)] ,
325

aбо

M
= 3F (h0 + c) − 3Fck lg n .

(2.26)

Оскільки осьова сила у даному випадку має постійне значення F = const,
то перша складова рівняння є початковим моментом Mi = 3F(ho+c), а добуток
3Fck є сталою величиною, яку позначимо

X 0 = 3Fck .
Тоді формулу (2.26) можна переписати у такому узагальненому вигляді

M
= M i − X 0 lg n .

(2.27)

Формула (2.27) є механічною характеристикою долота М=f(n), із якої
випливає, що для оптимального руйнування породи доцільно регулювати
частоту обертання долота так, щоб момент в залежності від частоти обертання
змінювався за логарифмічним законом.
На рис. 2.8 наведено нормований графік залежності відносного значення
моменту М* від відносного значення частоти обертання долота n*, яка
побудована за рівнянням (2.27).

Рис. 2.8. Графік залежності відносного значення моменту М ∗ від
відносного значення швидкості обертання n ∗ долота
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M* =

.

n
*
M
, n =
nн .
Mн

Користуючись моделями М*=f(F*) i М*=f(n*), визначимо взаємозв’язки
осьової сили F* із частотою обертання долота n* (рис. 2.9). Для цього у
першому квадранті побудуємо графік залежності М*=f(n*), у другому F*=f(M*) і
в четвертому – n*=f(F*). Бачимо, що залежність n*=f(F*) є нелінійною
спадаючою. Отже, ствердження, що частота обертання долота n* і осьова сила
на долото F* є незалежними параметрами, є помилковим.

Рис. 2.9. Графічне визначення взаємозвязків частоти обертання долота n* з
осьовою силою на долото F*
Тепер треба визначити рівняння, яке зв’язує ці параметри. Cпочатку
перевіримо гіпотезу Галлі-Вудса про гіперболічний характер залежності
n*=f(F*). Для цього скористаємося результатами вимірювань, які наведено в
таблиці 2.4.
Після нанесення точок M i ( Fi* , ni* ) на координатну сітку 0-F-n*, бачимо, що
вони розташовані на кривій, яка схожа на гілку гіперболи, яка асиметрично
МОНОГРАФИЯ

74

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

наближається до осі 0-F* (рис. 2.10). Тому будемо вважати, що ця крива
описується рівнянням гіперболи
Таблиця 2.4
Результати вимірювань осьової сили на долото F* і швидкості його
обертання n*
F*

0,60 0,61 0,63 0,64 0,66 0,67 0,69 0,71 0,71

n*

1,50 1,46 1,42 1,38 1,34 1,31 1,28 1,22 1,17

F*

0,76 0,79 0,86 0,84 0,86 0,89 0,91 0,94 0,96

0,99

1,02

n*

1,12 1,08 1,04

1,0

0,96 0,92 0,88 0,85 0,82

0,79

0,74

F*

1,06 1,09 1,13 1,16

1,2 1,23 1,26 1,29 1,33

1,36

1,4

n*

0,70 0,67 0,63 0,60 0,57 0,54 0,51 0,49 0,47

0,44

0,43

Рис. 2.10. Крива n*=f(F*), отримана методом інтерполяції

n* =

1

.

(2.28)

1
= aF * + b .
*
n

(2.29)

aF * + b

З рівняння (2.28) маємо

Якщо ввести нові змінні ϕ = F * ; N =

1
, то отримаємо лінійну залежність
n*

N = aφ + b .
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Побудувавши точки Кі (φі , Nі ), переконуємося у тому, що вони не лежать
на прямій лінії (рис. 2.11). Оскільки, залежність не є прямою лінією, то гіпотезу
про гіперболічну залежність n*=f(F*) відхиляємо. Крім цього добуток
параметрів F*n*≠const і коливається в межах 0,9÷0,602, що додатково
підтверджує, що залежність n*= f(F*) не є гіперболою.

Рис. 2.11. Графік полінома третього порядку та обернена до нього крива
Отже, для даних ( Fi* , ni* ) (і=1,2,…,n) гіперболічна залежність не підходить,
тому треба шукати іншу нелінійну залежність. У загальному вигляді постановка
задачі така: припустимо, що задана система значень M i ( Fi* , ni* ) (і=1,2,…, n)
наближено описується формулою такого виду

n* = f ( F * ; a1 , a2 , ... , am ) ,
де

f

(2.31)

відома функція, яка має неперервні частинні похідні за всіма

аргументами;

a1 , a 2 , ... , a m невідомі коефіцієнти, кількість яких m зазвичай менша
кількості точок M i , тобто m<k.
Треба визначити параметри a1 , a 2 , ... , a m так, щоб формула (2.31) стала
узгодженою з вихідними даними, тобто нев’язки повинні бути мінімальними за
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абсолютними значеннями.

ε i = f ( F * ; a1 , a 2 , ... , a m ) − ni* , i = 1,2,.., k

(2.32)

Графічно побудована крива за формулою (2.31), яка щільно притуляється
до заданої системи точок. Згідно методу найменших квадратів найкращими
коефіцієнтами a1 , a 2 , ... , a m вважаються такі, для яких сума квадратів відхилень
(2.32) буде мінімальною, тобто
k

[

]

S (a1 , a 2 , ... , a m ) = ∑ f ( F * ; a1 , a 2 , ... , a m ) − ni* → min .
i =1

(2.33)

Зважаючи на це, і використовуючи необхідні умови екстремуму функції
декількох змінних, отримаємо так звану нормальну систему для визначення
коефіцієнтів аі (і = 1,2,…, m)
∂S
= 0,
∂a1
∂S
= 0,
,
∂a 2
...............
∂S
= 0.
∂a m

(2.34)

Якщо система рівнянь (2.34) має тільки одне рішення, то воно буде
шуканим.
Для вибору емпіричної форми обмежимося трьома параметрами. Тоді
формула (2.31) буде мати такий узагальнений вигляд
n * = f ( F * , a, d , c ) ,

(2.35)

де a, d , c - деякі постійні коефіцієнти.
Розглянемо для заданої системи значень Fi* , ni* (i=1,2,..,k) табличних даних
найбільш

важливі

емпіричні

формули:

квадратичну,

експоненціальну,

степеневу залежності та ін., які підходять для опису графіку n*=f(F*). У зв’язку
з тим, що досліджувана залежність є нелінійною і находження точних та
наближених рішень є складною задачею, було використано програмний пакет
Curve Expert.
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Похибка інтерполяційної формули оцінюється стандартною абсолютною
середньоквадратичною похибкою S
∑ik=1 ∆2i

S=

(2.36)

k

та максимальною відносною похибкою

d=

s
*
n min

100% ,

де ∆ i = n * ( Fi* ) − ϕ ( Fi* ) ,

n * ( Fi* ) - таблична функція;

ϕ ( Fi* ) - функція інтерполяції;
k - кількість вузлів вихідної табличної функції;
*
nmin
- мінімальне значення функції.

Результати визначення оптимальної моделі залежності частоти обертання
долота від осьової сили на долото за допомогою програми Curve Expert на
основі цих критеріїв наведено в таблиці 2.5. У програмі позначення

n*

замінено на у, а F* – на х.
Таблиця 2.5
Результати визначення оптимальної моделі залежності частоти обертання
y долота від осьової сили на долото x за допомогою програми Curve Expert
Абсолютна
Модель

Коефіцієнти

середньо-

Відносна

моделі

квадратична

похибка,%

похибка, S
1. Hoerl Model
y = ab x x c

2. Weibull Model
y = a − be − cx
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a = 1.27
b = 0.66
c = −0.32

0.0016

0.0037

a = 2.51
b = 3.16
c = 0.63
d = −0.57

0.0020

0.0046
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3. Rational Function
y=

a + bx
1 + cx + dx 2

4. MMF Model
y=

ab + cx d
b + xd

5. Reciprocal
Quadratic
y=

1
a + bx + cx 2

6. Bleasdale Model
y = (a + bx) −1/ c

7. Shifted Power Fit
y = ( x − b) c

8. Harris Model
y=

1
(a + bx 2 )

9. 3rd degree
Polynomial Fit
y = a + bx + cx2+
+dx3
10. Vapor Pressure
Model
y=e

b
a + + c ln x
x

11. Modified Hoerl
Model

a = 2.64
b = −1.18

0.0023

0.0053

0.0025

0.0058

0.0030

0.006

0.0032

0.0074

0.0032

0.0081

a = 0.43
b = 0.75
c = 1.17

0.0035

0.0081

a = 2.23
b = −2.25
c = 1.52
d = −0.36

0.0040

0.0093

a = 0.06
b = −0.24
c = −0.98

0.0054

0.0125

0.0054

0.0105

0.0067

0.0155

c = 1.62
d = −0.88
a = −0.26
b = 1.73
c = 2.76
d = −0.88

a = 0.4
b = 0.7
c = 0.09
a = 0.51
b = 0.62
c = 0.73
a = 1.9
b = −0.82
c = −1.35

a = 1.06
b = 0.78

y = ab1 / x x c

c = −0.98

12. Logarithm Fit

a = 0.84

y = a + blnx

b = −0.63
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13. Reciprocal
Model
y=

1
(ax + b)

14. Logistic Model
y=

a
1 + be −cx

15. Heat Capacity
Model
y = a + bx +

c
1/ 2

x

16. Quadratic Fit
y = a + bx + cx2

a = 0.85
b = 0.34

0.0075

0.0174

0.0083

0.0193

a = 1.23
b = −0.45
c = 0.06

0.0089

0.0206

a = 1.98
b = −1.62
c = 0.47

0.0104

0.0241

a = 0.01
b = −0.99
c = 0.01

Аналіз результатів, наведених в табл. 2.5, показав, що емпірична формула
Hoerl Model підходить краще інших для опису функціональної залежності
частоти обертання долота n* від осьової сили F* на долото n*=f(F*), тобто
*

n * = ab F F *c

(2.37)

Вікно програмного середовища Curve Expert для цієї моделі наведено на
рис. 2.12. Видно, що теоретична крива, побудована за рівнянням (2.37) добре
узгоджується з заданою системою точок ( Fi* , ni* ) ) (i = 1,2,..,n), коефіцієнт
кореляції дорівнює 0,999. Ця модель зв’язку (2.37) справедлива для будь-якого
обертального способу буріння і має бути складовою математичної моделі
процесу буріння свердловин незалежно від типу долота та типу приводу долота.
Зважаючи на це, модель (2.37) запропоновано включити до складу
математичної моделі процесу буріння свердловин, що дає змогу в процесі
оптимізації

режимів

буріння

використати

оптимального режиму буріння.
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Рис. 2.12. Вікно програми Curve Expert
Встановлений зв’язок осьової сили F із частотою обертання долота n дає
змогу удосконалити математичні моделі процесу буріння, в яких такий зв’язок
відсутній, або вважається, що Fn=const, і представити модель у такому вигляді

∂h
= K1F a1 n β1ε −1 ,
∂t

(2.38)

∂ε
= K 2 F a2 n β 2 ,
∂t

(2.39)

∂g
= K3 F a3 n β3 ,
∂t

(2.40)

*

n * = ab F F *c ,

(2.41)

де h – проходка долота за час t;
ε – оцінка відносного зносу оснащення долота;
g – оцінка зносу опор долота;
(К1 , α1 , β1), (К2 , α2 , β2), (К3 , α3 , β3) – параметри моделі, які підлягають
ідентифікації в конкретних умовах буріння;

n* =

n
nном
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F* =

F
Fном

.

– нормоване значення осьової сили на долото;

Fном , nном – номінальні значення осьової сили і частоти обертання долота,
які задані геолого-технічним нарядом.
Початкові умови

h(t ) t =0 = 0 ; ε (t ) ε =0 = 1 ; g (t ) g =0 = 0 .

(2.42)

Граничні умови
h(t ) t =t ≥ 0 ; 1 ≤ ε (t ) t =t ≤ (1 + m) 2 ; 0 ≤ g (t ) t =t ≤ 1 ,
в

в

в

де т – коефіцієнт, який визначається геометрією зубців долота і формою їх
зносу.
Технологічні обмеження сформульовані раніше.
Розв’язання системи рівнянь (2.38)-(2.41) при прийнятих початкових (2.42)
і граничних умовах, дозволяє отримати повну інформацію про зміну осьової
сили і частоти обертання долота під

час буріння свердловин сучасними

шарошковими долотами і використати її для оптимізації режимів буріння.
Що стосується буріння долотами типу PDC, то у зв’язку з тим, що вони
безопорні, рівняння (2.40) в моделі не потрібне. Окрім того, враховуючи те, що
проходка одного долота типу PDC досягає 6000м, рівняння (2.39) потрібне
лише для забезпечення контролю за технічним станом полікристалічного
алмазного оснащення на завершальній стадії експлуатації долота, оскільки, в
процесі його експлуатації оцінка відносного зносу ε = const. Отже, для доліт
типу PDC математична модель процесу буріння спрощується до такого вигляду

∂h
= K1 F a1 n β1 ,
∂t
*

n* = ab F F *c .

(2.43)
(2.44)

Проте, як бачимо з таблиці 2.5, існує множина рівнянь, які можна
використати як складові математичної моделі процесу буріння свердловин,
оскільки, похибка апроксимації реальних даних такими рівняннями коливається
в межах S = 0,0016÷0,0104, d = 0,0037÷0,024.
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Удосконалення механічних характеристик асинхронних двигунів приводу
роторного стола бурових установок є актуальною
необхідністю

створення

сучасних

засобів

задачею у зв’язку з

автоматичного

контролю

енергетичних показників процесу буріння нафтових і газових свердловин.
Проте, аналіз літературних джерел (наприклад, [71,74,88] та ін.) показує
недостатній об’єм проведених досліджень механічних характеристик двигунів
приводу роторного стола для вирішення задач автоматичного контролю
енергетичних

показників.

Дійсно,

будувати

механічні

характеристики

асинхронних двигунів М = f1(s), ω = f2(М), де М - момент електродвигуна, ω кутова швидкість електродвигуна, S = (ω 0 − ω ) ω 0 – ковзання, ω0 – синхронна

швидкість за загальновідомими формулами, що пропонуються в курсі
«Електричні машини», важко, оскільки, потрібні дані, яких немає навіть у
каталогах.

Тому

користуються

спрощеними

моделями

механічних

характеристик асинхронних двигунів, які створені на базі спрощеної схеми
заміщення асинхронного двигуна
M =

2 M K (1 + as )
,
sK
s
+
+ 2as K
s
sK

(2.46)

де Мк – максимальний момент двигуна;
sк – критичне ковзання, що відповідає максимальному моменту;

a=

rc

rp

- коефіцієнт, який враховує відношення опору обмотки статора rc до

приведеного опору ротора rp або
M =

2M K
.
sK
s
+
s
sK

(2.47)

Рівняння (2.47) отримано німецьким вченим Клосом для двигунів великої
потужності, коли можна знехтувати активним опором обмотки статора, тобто
rc=0. Рівняння (2.47) дозволяє за паспортними даними двигуна побудувати його
природні механічні характеристики М = f1(s), ω = f2(М).
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Для цього слід додатково визначити такі величини за паспортними даними
двигуна:
- номінальний момент M ном = 9550

Рном
, Нм;
nном

- критичний момент Мк = λМном, Нм;
- номінальне ковзання Sном =

ω0 − ωном n0 − nном
=
;
ω0
n

- критичне ковзання - S K = S ном (λ + λ 2 − 1) ,
де Рном – номінальна потужність, кВт;
-1

nном - номінальна швидкість, хв ;

λ=

M max
; M max - максимальний момент двигуна;
M ном

ω0 =
n0 =

πn 0
30

60 f

π

, рад/с;
, хв-1;

f = 50Гц;

ωном =

πтном
30

, рад/с.

Задаються значеннями s = 0÷1, визначають момент за рівнянням (2.47) і
будують механічну характеристику М = f(s). Наявність у формулі (2.47)
параметрів, що базуються на паспортних даних двигуна, вносять певну
нечіткість у результати розрахунків і суттєву похибку у визначенні моменту
конкретного двигуна. Розрахунки ускладнюються ще й внаслідок нелінійної
залежності моменту М від ковзання s . Тому роблять лінеаризацію механічної
характеристики.

За

критерій

оцінки

точності

лінеаризації

різними

апроксимуючими функціями приймають середнє значення моменту Мсер в
інтервалі зміни ковзання від нуля до smax , яке відповідає максимальному
моменту двигуна
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M сер =

1

smax

smax

0

.

∫ Mds .

(2.48)

Порівняння різних формул апроксимації залежності М = f(s) для двигунів з
sН = 5,5%; smax = 15%; Мк = 2,3 кНм подано у табл. 2.6.
Таблиця 2.6
Порівняння різних формул апроксимації залежності М = f(s)

Рівняння механічної
характеристики
М = f(s)

M=

2M K
s sK
+
s
sK

M =2

M=

MK
sK

s

Середнє значення моменту в
межах зміни ковзання від 0 до
smax

M сер =

M сер = M K

1

smax

smax

0

∫ Mds

Середнє
значення
величини
моменту для
двигуна
привода

 s

sK
ln ( max ) 2 + 1
s max  s K


1,530

smax
sK

1,950

M сер = M K

M=

MK

s

M сер =

s
1
M K max
2
sK

0,975

M=

MH

s

M сер =

s
1
M K max
sH
2

1,875

1
3s − s 2
M сер = M H max max
3
2sH − sH2

1,820

sK

sH

M H ⋅ (2s − s 2 )
2s H − s H 2

M=

4 MK
s
3 sK

M сер =

s
2
M H max
3
sK

1,310

M=

3 MK
s
2 sK

M сер =

s
3
M K max
4
sK

1,470

З табл. 2.6. бачимо, що середнє значення моменту для досліджуваного
двигуна коливається від 0,975 до 1,95 кНм. Така велика похибка апроксимації є
неприпустимою для on-line моніторингу моменту асинхронного двигуна.
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Тому необхідно розробити таку інформаційну математичну модель
моменту двигуна приводу роторного стола бурової установки, яка була б
придатною для вирішення задач автоматичного контролю моменту на валі
двигуна в реальному часі.
Для вирішення цієї задачі використали методи порівняння, математичного
і комп’ютерного моделювання, теорії автоматизованого електроприводу.
Порівняння різних формул апроксимації залежності М = f(s) проведено для
приводу роторного стола Р-560 з електродвигуном АКБ-114-6 бурової
установки «Уралмаш-4Э-76», які широко використовуються на бурових
підприємствах України.
Механічна характеристика була побудована за такими паспортними
даними двигуна АКБ-114-6: Рном = 320 кВт; Uном = 500 В; nном = 980 хв-1;
Іном = 455 А; λ =

M max
M ном

= 2,5; р = 3; cosφ = 0.88; ККД = 92,5%. Для визначення

першої точки механічної характеристики знаходимо М = 0; S = 0; n = n0 ;
ω=ω; ω0 =

πn0 3.14 ⋅ 1000
= 104.6 рад/с; n0 = 60 f
=
30
30
p

=

60 ⋅ 50
= 1000 хв -1
3

Друга точка механічної характеристики: М = Мном, s = sном, ω = ωном ;

M ном = 9550

n0 − nном
= 0.02 ;
n

S ном =

ω ном =
S ном =

Рном
= 3118.36 , Нм;
nном

πтном
30

= 102.57 ;

ω 0 − ω ном
= 0.02 .
ω0

Третя точка механічної характеристики: М = Мк , s = sк , ω = ωк ;
Мк = λМном = 7795,9 Нм;

S K = S ном (λ + λ 2 − 1) = 0.0958 ;
ωк= ω0 (1-sк) = 94,57 рад/с.
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Нелінійну

частину

механічної

характеристики

.

розраховано

згідно

спрощеного рівняння механічної характеристики (рівняння Клоса (2.47)).
Тепер задаємося значеннями ковзання від sк до 1 і визначмо М і ω.
Таблиця 2.7
Вихідні дані для побудови механічної характеристики двигуна приводу
роторного стола бурової установки
s

0,2

0,4

0,6

0,8

1

M , Нм

6076,3

3531,95

2437,89

1840,89

1369,14

ω , рад/с

83,68

62,76

41,84

20,93

0

На рис. 2.13 подана побудована механічна характеристика М = f(s) для
двигуна АКБ-114-6.

Рис. 2.13 Механічна характеристика М = f(s) для двигуна АКБ-114-6
Враховуючи, що робочою є ділянка механічної характеристики, яка
відповідає зміні ковзання в діапазоні 0÷0,1, скористаємося методами
комп’ютерного моделювання і програмним пакетом Curve Expert для
інтерполяції заданої функції.
Похибка

інтерполяції

оцінюється

середньоквадратичною похибкою
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∑ik=1 ∆2i

σ=

k

.

(2.49)

,

та максимальною відносною похибкою

d=

σ
M ном

⋅ 100% ,

(2.50)

де Δі = М(si) – φ(si)
М(si) – функція, яка задана у вигляді таблиці;
φ(si) – функція інтерполяції;
k – кількість вузлів вихідної функції, заданої таблично;
Мном – номінальне значення функції.
Для порівняння вибрано три інформаційні моделі: 7th Degree Polinomial Fit,
Sinusoidal Fit та Quadratic Fit. В програмі позначення М замінено на у, а s – на х.
Результати аналізу математичних моделей залежності моменту двигуна від
ковзання на базі критеріїв (2.49) і (2.50) наведено в табл. 2.8.
Таблиця 2.8
Результати аналізу математичних моделей залежності моменту двигуна
від ковзання на базі критеріїв (2.49) і (2.50)
Кількість
вузлів
Інформаційна

вихідної

модель

функції,
заданої

Абсолютна
Коефіцієнти
інформаційних
моделей

2

у = a+bx+
2

3

+cx +dx +…
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квадратич-

похибка

на похибка

інтерпо-

інтерполя-

ляції, %

3

4

5

30,566

0,98

а = -2,183

7th Degree
Polinomial Fit

Відносна

ції

таблично
1

середньо-

b = 107961,71
13

с = -396267,13
d = -8092819,4
е =2,7142851е+008
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f =2,5443941e+009
g =7,3940511e+009
а = -0,7661529
b = 96259,81
с = 1250282
14

d = -82361999
е =1,8395474е+009

34,034

1,091

37,372

1,198

95,6

3,065

110,525

3,54

152,069

4,876

f =1,9423172e+010
g =9,7123951e+010
h =-1,868609е+011
а = -2,544042
b = 100713,15
с = 575269,15
15

d = -53095348
е = 1,246708е +009
f =1,3318951e+010
g = 6,616672e+010
h =-1,255082е+011
а = 2023.988

13

b = 6324.6934
с = 14.45609
d = -1.8905908
а = 2495.073

Sinusoidal Fit
у = a+ +bcos(cx+d)

14

b = 5796.8005
с = 15.740867
d = -2.0048153
а = 3034,2568

15

b = 5232,2711
с = 17,48308
d = -2,1645683
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а = -68,280664
b = 112382,1

13

187,514

6,013

250,098

8,02

343,161

11,00

с =3633535,06
а = -131,81988

Quadratic Fit

b = 117736,33

14

у = a+bx+cx2

с = -412341,38
а = -259,10923
b = 125571,09

15

с = -475721,75
Аналіз результатів, наведених в табл.2.8 показав, що для опису механічної
характеристики двигуна краще інших підходить нформаційна модель 7th
Degree Polinomial Fit, для якої відносна похибка інтерполяції коливається в
межах d = 0,95 – 1,198%. Проте, ця інформаційна модель є поліномом сьомого
порядку і для практичних розрахунків її використати важко. Більш
раціональним є використання інформаційної моделі Sinusoidal Fit, яка
номінальному

режимі

роботи

двигуна

забезпечує

відносну

в

похибку

інтерполяції в межах 3,065÷4,876%.
Отже, для практичного використання можна рекомендувати інформаційну
модель
у = a+bcos(cx+d),

(2.51)

яка для механічної характеристики двигуна АКБ-114-6 має такий вигляд
у = 2024+6324,7cos(14,45x-1,89)

(2.52)

або
М = 2024+6324,7cos(14,45s-1,89).

(2.53)

Вікно програмного середовища Curve Expert для цієї інформаціної моделі
наведено на рис. 2.14.
Бачимо, що теоретична крива, побудована за рівнянням (2.52), добре
узгоджується з заданою системою 13 точок (уі, хі) (і = 1,2,…,13), а коефіцієнт
кореляції дорівнює r = 0,99969. Модель (2.51) справедлива для будь-якого
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електричного асинхронного двигуна і може бути складовою математичної
моделі процесу буріння нафтових і газових свердловин замість математичної
моделі Клоса і інформаційною моделлю для систем автоматизованого
контролю моменту на валі асинхронних двигунів.

Рис. 2.14. Вікно програмного середовища Curve Expert
для інфоромаційної моделі (2.52)
Тепер розглянемо залежності похибок інтерполяції від кількості точок n
для моделей Polinomial Fit та Sinusoidal Fit. Для цього будемо зменшувати
кількість точок, починаючи з 13 до 9. Результати досліджень наведено в
табл.2.9.
З таблиці 2.9. бачимо, що найкращий результат дає інтерполяція
механічної характеристики двигуна інформаційною моделлю Sinusoidal fit з
кількістю вузлів 9. Кількість вузлів зменшена за рахунок точок 2,3,4,5, які
належать практично лінійній частині механічної характеристики М=f(s). Вікно
програмного середовища Curve Expert для цієї інформаційної моделі наведено
на рис. 2.15.
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Таблиця 2.9
Результати аналізу похибок інтерполяції механічної характеристики
двигуна в залежності від кількості вузлів вихідної функції
Кількість вузлів
вихідної функції, що
задана таблично

Абсолютна
середньоквадратична
похибка
інтерполяції

Відносна
похибка
інтерполяції, %

13

71,96

2,3076

7th Degree

12 (без точки №4)

76,21

2,443

Polinomial Fit

12 (без точки №3)

68,64

2,201

у =a+bx+

11 (без точок №3,4)

66,44

2,133

+cx2+dx3+…

10 (без точок № 2,3,4)

52,95

1,698

9 (без точок№2,3,4,5)

51,49

1,651

13

104,19

3,341

12 (без точки №4)

105,25

3,375

12 (без точки №3)

90,73

2,508

11 (без точок №3,4)

76,59

2,462

10 (без точок №2,3,4)

55,74

1,767

9 (без точок №2,3,4,5)

40,90

1,311

Інформаційна
модель

Sinusoidal Fit
у =a+
+bcos(cx+d)

Рис. 2.15. Вікно програмного середовища Curve Expert для інфоромаційної
моделі Sinusoidal Fit з кількістю вузлів 9
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2.4. Сумісні механічні характеристики приводу роторного стола бурової
установки
Для побудови сумісної механічної характеристики приводу роторного
стола,

розглянемо

привід

з

асинхронним

короткозамкненим

ротором.

Дослідження статичних властивостей електроприводу проводиться на основі
побудованої механічної характеристики двигуна роторного стола (1) АКБ-114-6
потужністю 320 кВт (св. №185 Північна Долина), шарошкового долота Ш 295,3
СЗ-ГВ Д73 (2) і сумісної механічної характеристики (3), які наведені на
рис. 2.16.
Механічну характеристику двигуна побудовано за паспортними даними у
відповідних одиницях, враховуючи, що Uном= 560В, nном= 980 хв-1, η =92,5%,
cosφ = 0.88, кратність максимального моменту K M

M

=

M max
= 2.75 , критичне
MN

ковзання Scr = 0,33. Механічна характеристика долота є нелінійною [87]. На
сумісній механічній характеристиці спостерігається зменшення максимального
моменту Мmax, пускового початкового моменту М1, критичного ковзання Scr .
Проте, головний момент опору з боку навантаження створює колона
бурильних труб, довжина якої постійно зростає в процесі буріння свердловини.
На рис. 2.17 у другому квадраті наведено нормовані механічні характеристики
колони бурильних труб (1, 2, 3), а також у першому квадраті сумісна механічна
характеристика

(5)

електродвигуна

і

долота

та

сумісна

механічна

характеристика електродвигуна, долота і колони бурильних труб довжиною
l = 1000м (4) і довжиною l = 3000м (6).
Аналіз впливу моменту опору з боку колони бурильних труб показує, що із
збільшенням довжини колони суттєво зменшується максимальний момент Мmax,
пусковий момент М1 не змінюється, а саме механічна характеристика за своїми
властивостями наближається до „екскаваторної”. Збільшується і ковзання,
одночасно зменшується жорсткість механічної характеристики і зменшується
частота обертання ротора, кратність максимального моменту зменшується при
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глибині свердловини 300 м і частоти обертання ротора 0,8nN до K M =1,2.
M

Рис. 2.16. Нормовані характеристики електродвигуна (1), долота (2) і їх
M
n
,
сумісна механічна характеристика (3) : M * =
, n* =
MN
nN
MN , nN – номінальні моменти двигуна і частота обертання ротора
Отже, гіпотеза про те, що частота обертання ротора (долота) і осьова сила
на долото є незалежними, не підтверджується. Ця залежність є нелінійною.

Рис. 2.17. Нормовані механічні характеристики колони бурильних труб
(1,2,3), сумісна механічна характеристика електродвигуна і долота (5),
сумісна механічна характеристика електродвигуна, долота і колони
(l=1000м) бурильних труб (4), сумісна механічна характеристика
електродвигуна, долота і колони (l=3000м) бурильних труб (6):
1 - l=1000м, 2 - l=2000м, 3 - l=3000м
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2.5. Математична модель питомих витрат енергії
Враховуючи, що коефіцієнти α1 і β1 математичної моделі (2.38)-(2.41)
апріорі невідомі і апостеріорні значення їх коливаються в межах α1 ∈ [1;2,4], β ∈
[0,4; 1], розглянемо фізичну суть коефіцієнту k1. Для цього проаналізуємо
розмірності всіх складових рівняння (2.38)
dh k1 ⋅ F α1 ⋅ n β1
,
=
dt
ε

а саме:

м
dh
- механічна швидкість буріння,   ;
dt
c

Дж
F α1 n β1 - механічна потужність, підведена до долота,   ;
 с 

v 

ε - безрозмірна величина,  0  .
v

Тоді будемо мати
 м
 Дж 
 с  = [k1 ]⋅  с  ,
 м⋅с   м 
=
 . Тобто коефіцієнт k1
 с ⋅ Дж   Дж 

звідки розмірність коефіцієнта [k1 ] = 

характеризує величину проходки на одиницю витраченої на руйнування
гірської породи енергії. Більш зручним є представлення коефіцієнта k1 у вигляді
w=

1  Дж 
,
, який характеризує питомі витрати енергії на 1м проходки
k1  м 

свердловини. Тоді це рівняння буде мати такий вигляд
dh 1 F α1 n β1
= ⋅
ε
dt
w

(2.54)

Якщо механічну потужність F α n β вимірювати в кВт, то тоді показник w
1

має розмірність

 кВт ⋅ год 


м



w=

де p =

1

F α1 n β1
F α1 n β1
=
ε ⋅ dt / dh
ε ⋅ ph

d
- оператор перетворення за Лапласом.
dt
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При бурінні алмазними долотами з сталевим корпусом, наприклад типу
БИТ 295,3 М виробництва “НПП Буринтех” [14], які забезпечують проходку на
долото до 6000 м, або долотами, оснащеними твердосплавними вставками,
наприклад, ІІІ 215, 9с 3-ГАУ розробки ЗАТ “НДІКБ бурового інструменту” [4],
тобто незатуплюючим долотом, показник ε = 1.
Тоді рівняння (2.55) спрощується до такого вигляду
F α1 n β 1 кВт ⋅ год
w=
,
,
м
ph

(2.56)

або

F α1 n β1 ∆t
w=
,
∆h

кВт ⋅ год
м

,

(2.57)

Особливістю рівняння (2.57) є те, що воно дозволяє визначати питомі
витрати енергії в реальному часі засобами контролю параметрів і показників
процесу буріння: F, n, h. Маючи (2.57), спрощується вирішення задачі
ідентифікації параметрів моделі (2.38) у зв’язку з тим, що коефіцієнт
К1- контролюється в режимі on-line, а в моделі (2.54) підлягають ідентифікації
лише параметри α 1 β 1 . Крім цього формула (2.57) може бути використана як
критерій оптимальності процесу буріння свердловини

wi ( x) → min ,
X ∈S



N





i =1



(2.58)



де S= ( Fi , ni )i =1,..., N ; Fmin ≤ Fi ≤ Fmax ; nmin ≤ ni ≤ nmax ; ∑ hi = H ; hi ≥ 0 ;

Fi , ni - осьова сила на долото і швидкість його обертання в і-рейсі.
Це можливе тому, що існує такий режим буріння F = Fwopt і n = nwopt , при
якому функція w = w( F , n) → min .
Забезпечення мінімуму функції (2.58) дозволяє одночасно досягти
мінімальної інтенсивності зношення оснащення долота і максимальної
продуктивності буріння. Енергоємність процесу буріння в цьому випадку
обумовлена лише питомою енергоємністю гірської породи, яка визначається за
допомогою формули (2.54).
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Суттєвою перевагою критерію (2.58) є можливість контролювати його
безпосередньо в процесі буріння свердловини. При цьому оптимальний режим
буріння, який відбувається за умов апріорної та поточної невизначеності під
впливом суттєвих завад (знос оснащення долота, випадкові зміни фізикомеханічний і абразивних властивостей гірських порід, порушення досконалої
промивки вибою та ін.) сприяє досягненню також максимальної проходки на
долото.
Отже, неперервний контроль питомих втрат енергії, які можна розглядати
як питому енергоємність процесу буріння свердловини, забезпечує підтримання
оптимального режиму буріння свердловини в реальному часі.
При переході бурового долота із однієї однорідної пачки порід в іншу
спостерігається зміна величини питомих енерговитрат w, оскільки змінюється
питома енергоємність гірських порід. Цей факт може бути використаний для
розчленування геологічного розрізу за питомою енергоємністю руйнування
гірських порід.
Проте, для визначення величини питомих енерговитрат w за формулою
(2.56) або (2.57) слід застосовувати методи fuzzy-logic, оскільки параметрам, що
входять у вираз для w, властива невизначеність, джерелами якої є :
- суттєві відхилення поточних значень осьової сили на долото, частоти
обертання долота і моменту на долоті від середніх значень;
- нелінійний і стохастичний характер зміни механічної швидкості буріння
в часі;
- недостатня ефективність очистки вибою свердловини від шламу;
- коливання температури в зоні контактів зубців шарошки з гірською
породою;
- нелінійний характер зношення оснащення і опор долота в процесі
буріння;
- знос долота за діаметром;
- створення “сальників”;
- вхід долота в зони з аномальними пластовими тисками;
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- відсутність інформації про ККД долота, який залежить від осьової сили
на

долото,

властивостей

бурового

розчину

(густини,

в‘язкості,

водовіддачі, показників фільтрації, концентрації твердої фази і т.п.),
зношення опор, оснащення долота, а також від змін умов буріння на
вибої свердловини.
Розглянемо

рівняння (2.39)-(2.40) математичної моделі та розмірності

коефіцієнтів К2 і К3 . Розмірність коефіцієнтів К2 і К3 -  м  .
 Дж 

Отже, коефіцієнт К2 характеризує величину лінійного зносу оснащення
бурового долота, яка приходиться на одиницю енергії, витраченої на
руйнування гірської породи:
K2 =

dε
F

α2

м
 м 
dt

або 
.
β2 ; 

n
 кВт ⋅ год 
 Дж 

(2.59)

Оскільки в (2.59) всі параметри контрольовані, то показник К2 може бути
використаний як критерій оптимальності процесу буріння, тобто критерії
мінімуму зносу оснащення долота на одиницю витраченої енергії

K 2 (x ) x
→ min ,
∈S
S (( Fi ,ni )i =1,...,N ; Fmin ≤ Fi ≤ Fmax ; nmin ≤ ni ≤ nmax ;
де =

N

∑=h
i =1

i

(2.60)

H ; hi > 0 ) ,

Fi, ni –осьова сила на долото і частота його обертання в і-му рейсі долота.
Аналогічно, коефіцієнт К3 характеризує величину лінійного зносу опор
бурового долота, яка приходиться на одиницю енергії, витраченої на
руйнування породи
dg

K3 =

м
 м 


 Дж  або  кВт ⋅ год  .





dt ,
α3 β3
F n

(2.61)

Параметр g в формулі (2.61) є неконтрольованим в реальному часі. Він
може бути визначений лише на стадії катастрофічного зношення опор долота
[28]. Для безопорних доліт РDС третє рівняння системи (2.40) не потрібне.
Отже, на основі результатів дослідження властивостей технологічного
процесу

буріння
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математичну модель процесу буріння, яка кількісно і якісно відтворює
взаємозв’язки між керованою і керуючою підсистемами і містить у своїй
структурі: математичний опис динаміки об’єкта в просторі станів h, ε , g;
граничні умови; технологічні обмеження на процес керування; критерій
оптимальності – мінімум питомих витрат енергії.
Відсутність методів і засобів поточної інформації про властивості порід і
про технічний стан долота під час роботи не дозволяє глибоко вивчити цей
процес. У той же час емпіричні залежності, одержані на базі статистичної
обробки даних, неточні внаслідок комплексного впливу керувальних дій і
фізико-механічних

властивостей

породи.

Тому

практичний

інтерес

представляють інтегральні оцінки властивостей гірських порід.
На початку скористаємося рівнянням енергетичного балансу, згідно якого
енергія W, яка підводиться ззовні до породоруйнівного інструменту, дорівнює
сумі витрат енергії на руйнування породи на вибої свердловини W1, на
просування інструменту W2 і на тепло W3 за рахунок сил тертя при розтиранні
породи, тобто
W = W1 + W2 + W3 .

(2.62)

Потужність, яка витрачається на буріння свердловини, формується під
впливом сили F(t), яка діє на долото. Схема формування потужності Р, що
витрачається на буріння свердловини з урахуванням зношення діаметру долота
наведена на рис. 2.18.
Потужність Р рівна сумі двох потужностей:Р1 - потужності, яка
витрачається на обертання долота, і Р2 - потужності, яка витрачається на
буріння вибою свердловини [28,89].
Частка потужності Р1, в залежності від конструкції породоруйнівного
інструменту і його технічного стану, а також властивості породи, витрачається
на подолання сил тертя та перетирання породи. Ця частка потужності
перетворюється

в тепло, а решта витрачається на механічну роботу з

руйнування породи на вибої свердловини.
Для визначення потужності Р1*, яка витрачається на руйнування породи, в
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[89]

запропоновано

використати

поняття

коефіцієнта

.

корисної

дії

породоруйнівного інструменту η, який визначається наступним чином.
Якщо для обертання породоруйнівного інструменту до вибою свердловини
підводиться потужність Р1, а на руйнування породи витрачається лише частка
цієї потужності Р1*, то
Р1* = ηР1 .

(2.63)

Рис. 2.18. Структурна схема формування потужності Р на буріння
свердловини: Р0 – потужність неробочого ходу; Рв , Мв – потужність і
момент на валі приводу долота; Моп - момент опору, який створюють опори
долота; Мд – момент двигуна; Мø – зменшення моменту опору у зв’язку із
зносом долота за діаметром; nв – частота обертання двигуна;
G1(s), G2(s), G3(s), G4(s), G5(s) – функції передачі
Величина η залежить від осьової сили на долото F, властивостей бурового
розчину (густини, в’язкості, водовіддачі, показників фільтрації концентрації
твердої фази і т.п.), зношення опор і оснащення долота, а також від зміни умов
буріння на вибої свердловини.
Другу складову потужності Р2 можна записати у вигляді
Р2 = Fv ,

(2.64)

де v – механічна швидкість буріння.
Отже повна потужність Р, яка витрачається на буріння вибою свердловини
дорівнює
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Р = Fv+ ηР1 ,

.

(2.65)

Частка потужності Р, яку позначимо Рс, витрачається на сколювання
породи на вибої свердловини, а решта потужності, яку позначимо Рп,
витрачається на перетирання сколотих шматків породи, якщо вони не відразу
були винесені із свердловини або потрапили знову в зону дії долота [28].
Тоді, для інтегральної оцінки властивостей породи на вибої свердловини
можна використати таку величину, як питомі витрати енергії [90] w, формула
розмірності якої
[w] = L–1MT–2 ,

(2.66)

а формула визначення
w=

W
,
V

(2.67)

де V – об’єм;
W – енергія.
Якщо не враховувати залежність потужності Рс від властивостей бурового
розчину, тобто вважати параметри бурового розчину протягом одного рейсу
долота сталими, то потужність Рс є функцією питомої витрати енергії w і об’єму
пробуреної свердловини в одиницю часу V, тобто
vπД 2
V =
,
4

(2.68)

де Д – діаметр долота
Згідно теорії розмірності [89] величини w, Pc i V = 0,785vД 2 повинні
задовільняти рівнянню
f(w, Pc, 0,785vД2) = 0,

(2.69)

яке в безрозмірних змінних приводиться до вигляду
f(П) = 0, П =

Pc
.
wvД 2

(2.70)

Розв’язком рівняння (2.70) є П=с, тоді
Рс = cwvД2,
де с – невідома безрозмірна константа, яка залежить від властивостей бурового
розчину: густини, водовіддачі, вмісту нафтової фази, в’язкості, концентрації
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твердої фази і т.п.
Що стосується потужності Рп, яка витрачається на повторне перетирання
породи, то вона залежить від об’єму породи, яка вибурюється в одиницю часу,
витрати бурового розчину Q і його властивостей, середнього розміру частинок
шламу, об’ємної густини енергії w та ін.
Така велика кількість параметрів не дає змоги отримати простий
параметричний ряд для потужності Рп методом теорії розмірностей. Тому для
визначення потужності Рп скористаємося емпіричною формулою [89]
Pп = kД 2

V
,
Q

(2.71)

де k – безрозмірний коефіцієнт, який залежить від фізико-механічних
властивостей породи, властивостей бурового розчину і особливостей його
подачі на вибій свердловини.
Якщо прирівняти складові потужності Р і суму потужностей Рс і Рп, то
отримаємо
ηP1 + Fv = wcvД 2 +

wckv 2 Д 4
.
Q

(2.72)

З рівняння (2.72) отримаємо вираз для питомої витрати енергії
w=

ηP1 + Fv


vД 2 

cvD 2 1 + k
Q 


.

(2.73)

Розмірність чисельника рівняння (2.73) [кВт].
Визначимо

розмірність

знаменника.

Вираз

k

vД 2
–
Q

безрозмірний.

 м3 

Розмірність добутку vD2 –   . Тоді розмірність питомої витрати енергії, яка
 год 
визначається за моделлю (2.73), [w] –

 кВт ⋅ год 
 м3
 .

Тобто параметр w

характеризує енерговитрати на буріння одиниці об’єму свердловини.
Потужність Р1, яка потрібна для обертання долота, зв’язана з частотою
обертання n співвідношенням
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P1 =

.

Mn
,
975

(2.74)

де М – момент на долоті.
Тоді модель (2.73) можна переписати у такому вигляді
Mn
+ Fv
975
w=
,
vД 2 
2

cvD 1 + k
Q 

0,001η

 кВт − год 

 .
м3

(2.75)

З виразу (2.75) видно, що коефіцієнт w є комплексним показником, який
враховує властивості породи, параметри режиму буріння F, n, Q, діаметр долота
Д, механічну швидкість буріння v, момент на долоті М, а також властивості
бурового розчину і особливості його подачі на вибій свердловини.
Для того, щоб розрахувати питомі витрати енергії w , необхідно знати
коефіцієнт k, який залежить від властивостей бурового розчину, а також
коефіцієнт корисної дії породоруйнівного інструменту η, який залежить від
умов буріння, зношення опор і оснащення долота і змінюється в часі. Для
шарошкових доліт [21]
η ≈ 0,1 ÷ 0,15,
а для алмазних
ηа ≈ 0,01 ÷ 0,02.
2
Оцінимо також числове значення виразу 1 + k vД  , який є безрозмірним.
Q





Для цього скористаємось експериментальними даними, отриманими під час
буріння долотом Ш295,3С3-ГВ. Витрата бурового розчину Q=32 л/с, осьова
сила на долото F=120 кН, потужність, яку споживає електродвигун Р=226 кВт,
механічна швидкість буріння V=2,6 м/год, глибина свердловини №185
“Північна

Долина”

Прикарпатського

УБР-1600

м.

Проектна

глибина

свердловини 2700/2710 м, вид свердловини – похило-спрямована, відхилення
від вертикалі 130 м, азимут буріння – 238 град., бурова установка “Уралмаш
4Е-76”,

вежа

ВБ-53-320,

насоси

У8-6МА2

з

приводними

двигунами

СДБО-99/49-8 потужністю 1260 кВт кожний, двигуни лебідки і ротора типу
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АКБ-114-6 потужністю 640 кВт, трансформатор ТМБ-5-250-630/10.
Враховуючи фактичні витрати електроенергії на буріння свердловини,
2
встановлено [91], що числове значення виразу 1 + k vД  = 7,89.





Q 

vД 2 

Тоді безрозмірний вираз с 1 + k
 в знаменнику рівняння (2.75)
Q 

дорівнює 0,789. При збільшенні потужності Р значення

цього виразу

наближається до одиниці.
Отже, модель (2.75) можна переписати у такому вигляді
w=

0.001η Mn + Fv
, (кВт·год)/м3 .
2
VД

(2.76)

Тепер перевіримо асимптотичні властивості залежності (2.75). При
відсутності осьової сили на долото F=0 і частоти обертання n=0, незалежно від
витрати бурового розчину Q, питома витрата енергії повинна дорівнювати
нулю. Теж саме випливає із моделі (2.76).
Якщо ж не подавати буровий розчин в свердловину (Q=0), то, виходячи з
аналізу процесу буріння, параметр w повинен також дорівнювати нулю,
незалежно від частоти обертання долота і осьової сили. Такий же результат
отримуємо з моделі (2.76). Все це підтверджує

адекватність моделі (2.76)

досліджуваному процесу.
Перевагою моделі (2.76) є те, що всі її параметри контрольовані. Саме це
дозволяє визначити питому витрату енергії w безпосередньо в процесі буріння
свердловини.
Питома витрата енергії інформативно зв’язана з такими властивостями
гірських порід як густина, пористість, проникність, твердість, буримість [91] і
зростає із збільшенням глибини Н свердловини і зносу долота. Типовий графік
залежності w(H) наведено на рис. 2.19.
Якщо ця тенденція порушується у бік зменшення показника w , то це
свідчить про вхід долота в зону з аномально-високим пластовим тиском
(Н2÷Н3).
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Рис. 2.19. Графік залежності w = f(Н)
Контроль питомих витрат енергії w сприяє розв’язанню таких важливих
геолого-технологічних задач як виявлення меж пластів гірських порід,
визначення колекторських властивостей пластів, оцінки ефективності роботи
доліт, оптимізація процесу буріння за критерієм

→ min ,
w( x) 
x∈S

де S = ( Fi , ni )i=1,...,N ; Fmin ≤ Fi ≤ Fmax ; nmin ≤ ni ≤ nmax ;


(2.77)



N

∑ h = H ; h > 0 ;
i =1

i

i

Fi , ni – сила, що діє на долото і швидкість його обертання у і-му рейсі.
Перехід долота із одного пласта в інший супроводжується ступінчатою
зміною показника w , яка викликана неоднорідністю геологічного розрізу по
енергоємності гірських порід. На межі розділу порід з різними властивостями
виконується така умова
К w >1  Kw < 1,
K

де

w

=

w

2

w

,

(2.78)

1

яка дає змогу розбити геологічний розріз за питомими витратами енергії.
Якщо Кw > 1, то це означає, що долото перейшло в породу з більшою
об’ємною густиною, що вимагає збільшення енергії. Якщо Кw < 1, то це
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означає, що долото перейшло в породу з меншою питомою витратою енергії.
Отже, рівняння (2.76) є математичною моделлю питомих витрат енергії як
інтегральної контрольованої оцінки властивостей гірських порід на вибої
свердловини, яка може бути використана для автоматизованого контролю цього
параметру, а також оцінювати властивості порід в реальному часі і здійснювати
он-лайн-моніторинг витрат енергії на буріння нафтових і газових свердловин.
Висновки до другого розділу
1. Проведено аналіз взаємозв'язків осьової сили на долото з частотою йог
обертання, що дозволило встановити нелінійно-спадаючий характер цієї
залежності і врахувати цю закономірність в математичній моделі процесу
буріння нафтових і газових свердловин. Отже, гіпотеза про те, що частота
обертання долота і осьова сила на долото є незалежними не підтверджується.
2. Запропоновано математичну модель процесу буріння свердловин, яка
враховує зв'язки між осьовою силою на долото і швидкістю його обертання, що
описуються нелінійною моделлю Ноегl Моdеl. Вона є придатною для різних
умов буріння з різними високопродуктивними долотами. Це дає змогу
ефективно розв'язувати задачі ідентифікації параметрів моделі та оптимального
керування процесом буріння.
3. Вперше побудовано сумісну механічну характеристику електродвигуна,
долота і колони бурильних труб різної довжини, а також вдосконалено
нелінійну математичну модель асинхронного двигуна привода роторного стола,
яка на відміну від існуючої, побудована н абазі інформаційної моделі Sinusoidal
Fit і адекватно описує зв’язок між поточним значенням ковзання та моментом
двигуна. Це дозволяє використати її в системах цього моніторингу.
4. Розроблено математичну модель для визначення питомих витрат енергії
на буріння свердловин, яка може бути використана для створення засобів
автоматизованого контролю цього параметру.
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РОЗДІЛ 3
РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ БУРІННЯМ НАФТОВИХ І
ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН
3.1. Блок-схема алгоритму розробки системи автоматизації процесів
керування об’єтами, що функціонують за умов невизначеності
Для автоматизації технологічних об’єктів, що функціонують за умов
апріорної та поточної невизначеності щодо їх структури і параметрів, якими є
деякі об’єкти нафтової і газової промисловості, наприклад, установки для
буріння нафтових і газових свердловин роторним способом, електробурами або
турбобурами на суходолі і на акваторії Чорного і Азовського морів та ін.,
найбільш сприятливим є застосування принципів фаззі-логіки. Ця задача є
актуальною у зв’язку з широким впровадженням в галузі комп’ютерноінтегрованизх технологій [92].
Проте, аналіз літературних джерел [56,92,93,94 та ін.] показує недостатній
об’єм проведених досліджень у цьому напрямку, зокрема в напрямку розробки
алгоритмів синтезу систем з фаззі-контролерами.

Тому доцільним є синтез

алгоритму процесу розробки системи автоматизації процесів керування
об’єктами, що функціонують за умов апріорної та поточної невизначеності.
Відомо [92], що основними етапами розробки системи автоматизації
такого класу на базі фаззі-контролерів є наступні:
• формалізація

поставленої

задачі:

встановлення

функціональної

структури системи, вхідних та вихідних величин, вхідних та вихідних
фільтрів; складання лінгвістичного опису з конкретними фізичними
значеннями параметрів;
• встановлення алгоритмічних ступенів свободи: агрегація, імплікація,
акумуляція, вибір методу дефазифікації;
• встановлення параметричних ступенів свободи: можливих діапазонів
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зміни вхідних та вихідних величин, форми та параметрів функцій
належності, фаззі-правил;
• моделювання

і оптимізація розробленої системи в режимі off-line:

інтерактивний аналіз поведінки фаззі-системи за допомогою програмної
моделі об’єкта керування або з використанням заздалегіть підготовлених
промислових даних;
• оптимізація фаззі-системи в режимі on- line: під’єднання створеної
системи контролю або керування до реального об’єкта і оптимізація
різних компонентів системи в реальних умовах;
• реалізація розробленої системи на об’єкті.
Крім цього, розрахунок і проектування автоматичної системи керування
передбачає виконання таких етапів:
– аналіз об’єкта керування з метою встановлення основних вимог до
системи автоматичного керування. На цьому етапі встановлюється клас
системи (лінійна, нелінійна, дискретна), закон зміни керованої величини,
характер передачі сигналів (неперервні, дискретні), визначається
допустимий діапазон зміни керованої величини і основні вимоги до
якості перехідного процесу і до системи керування в цілому;
– апроксимація заданого об’єкта керування і визначення його функції
передачі (математичної моделі);
– вибір

елементів

системи,

розробка

функціональної

структури

автоматичної системи керування;
– розрахунок оптимальних параметрів налаштування регуляторів;
– перевірка структурної стійкості замкненої системи; синтез оптимального
керуючого пристрою;
– аналіз стійкості системи; побудова графіка перехідного процесу і оцінка
якості автоматичної системи керування.
Сукупність всіх названих етапів покладена в основу створення блок-схеми
алгоритму (рис. 3.1) розробки системи автоматизації процесів керування
об’єктами, що функціонують за умов апріорної та поточної невизначеності.
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Рис. 3.1. Блок-схема алгоритму розробки системи автоматизації
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Запропонований алгоритм розробки системи автоматизації процесів
керування об’єктами, що функціонують за умов апріорної та поточної
невизначеності, на відміну від алгоритму створення звичайних систем
керування,

містить

алгоритм розробки

фаззі-контролера,

що

дозволяє

розробити проект фаззі-системи автоматизації процесів керування складними
об’єктами, наприклад, процесом буріння нафтових і газових свердловин.
3.2. Структура фаззі-контролера для системи автоматизації процесів
буріння
Процес буріння відносяться до класу погано вивчених нелінійних
динамічних об’єктів. Задача керування такими об’єктами, що функціонують за
умов апріорної та поточної невизначеності щодо їх структури та параметрів і
перебувають під впливом зовнішніх завад, є актуальною для галузі. Проте,
аналіз літературних джерел (наприклад [92-94 та ін.]) показує недостатній
об'єм проведених досліджень в напрямку створення систем автоматизації
процесів керування на базі апарату обчислювального інтелекту. Проблема
ускладнюється тим, що тип нелінійності об’єкта апріорі невідомий і її характер
може змінюватися з часом. Збурення також мають не традиційний
стохастичний харкактер з елементами хаосу. У цьому випадку прийнятним
математичним апаратом є теорія нечітких множин і нечіткої логіки. Простота і
невисока вартість розробки фаззі-систем контролю і керування сприяє
широкому застосуванню цієї технології в автоматизації процесів керування
об’єктами нафтової і газової промисловості.
Принципи нечіткої логіки є методами системного підходу і базуються на
інтуіції та досвіді експертів, використовуючи елементи повсякденної мови для
опису поведінки систем контролю або керування. Оскільки при проектуванні
систем, що базуються на фаззі-логіці, розробляється спеціальний фаззі-проект,
проаналізуємо структуру фаззі-контролера як керуючого пристрою з нечітким
алгоритмом.
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Фаззі-проект системи керування або контролю складається з окремих
об’єктів. З позицій програмування об’єкт містить у пам’яті дані і функції. Дані
є інформацією, а функції – операціями, що працюють з цими даними [92,105].
Потоки даних проходять відповідну обробку в пристрої з нечітким алгоритмом,
як це зображено на рис. 3.2.
Експертні знання
фаззі - контролер
Вхідна
змінна Х

вхідний
фільтр

Хі

Уі
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вихідний
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Вихідна
змінна Уі

Лінгвістичні терми,
база правил
фаззі -блок

Хі

фазифікація

µХ

і

інференція
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і
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блок-інференції

µХ

і

агрегування

імплікація
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Рис. 3.2. Структура і компоненти фаззі-контролера
Інформація, яка поступає на вхід фаззі-контролера, перетворюється таким
чином, щоб завдання лінгвістичних змінних дозволяло визначити правило
керування і лінгвістичну змінну, яка відповідає вихідній величині фаззіМОНОГРАФИЯ
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контролера.
Інформаційна обробка вхідної інформації здійснюється фаззі-блоком і
складається з наступних основних процедур: фазифікації, інференції і
дефазифікації.
На

початку

проектування

фаззі-контролера

здійснюється

вибір

вимірюваних величин та вхідних змінних фаззі-контролера, а також визначення
його вихідних змінних. На цьому етапі можуть бути встановлені вхідні і вихідні
фільтри, які слугують для узгодження параметрів об’єкта керування з
параметрами фаззі-блока. Ця

процедура є обов’язковою при застосуванні

нормованих фаззі-блоків, оскільки, у цьому випадку необхідно узгодити
величини системи керування із вхідними та вихідними змінними фаззі-блоку,
які змінюються в одиничному інтервалі (наприклад, [-1, 1] або [1, 100]).
Використання нормованих фаззі-блоків дозволяє використовувати їх в
різних системах керування, змінюються лише масштабні коефіцієнти вхідних
та вихідних фільтрів, які мають такеж важливе значення як і коефіцієнти
передачі в класичних регуляторах.
Вхідні та вихідні фільтри можуть складатися із статичних елементів
(суматорів, підсилювачів) або із динамічних компонентів таких як інтегруючі
та диференціюючі ланки. Визначення основних властивостей фаззі-блоку
здійснюється

на

етапі

встановлення

алгоритмічних

ступенів

свободи.

Враховується, що як керуючі сигнали можуть бути використані лише
однозначні величини. Тому створена в процесі інформації фаззі-множина не
може бути використана як керувальний вплив для керованого об’єкта і потрібна
дефазифікація отриманого результату. Метою дефазифікації є перетворення
лінгвістичних значень на виході фаззі-блоку у неперервний сигнал на виході.
Задача дефазифікації є зворотньою по відношенню до задачі фазифікації.
Проте перевірка діапазонів в цьому випадку не потрібна. Маючи нечіткі
діапазони, лишається отримати зрозумілий для комп’ютера і користувача
чіткий результат.
Обчислення змінної yі на виході фаззі-блоку здійснюється для кожної
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вхідної змінної, для якої функція належності μх і > 0. Значення величини yі може
бути розраховано, наприклад, з використанням методу “центра ваги” (метод
Мамдані) композиції «максимум–мінімум». Інші поширені підходи – метод
медіани, тобто використання середнього значення функції належності, метод
ваги (максимального значення функцій належності) та ін. Конкретний вибір
методу дефазифікації здійснюється залежно від бажаної поведінки нечіткої
експертної системи, оскільки метод дефазифікації визначає сталість фаззі-блоку
та його швидкодію. Відзначимо, що із усіх методів, (а їх запропоновано більше
ста) найбільш придатним вважається метод «центра ваги» композиції
«максимум–мінімум».
Проте,

центральним

етапом

у

проектуванні

фаззі-контролера

є

встановлення параметричних ступенів свободи. Він містить три стадії [60,92]:
1. На основі попередньо визначених властивостей керованого об’єкта та
масштабних коефіцієнтів вхідного і вихідного фільтрів визначаються можливі
інтервали зміни вхідних і вихідних величин.
2. Для всіх лінгвістичних змінних встановлюються лінгвістичні терми та їх
функції належності. У більшості випадків для кожного терма використовуються
функції

належності

у

вигляді

трикутника.

Проте,

в

ряді

випадків

використовують трапецієдальні і інші функції належності.
Перевагою трикутної форми є простота обчислень значень функції
належності, недоліком є порушення неперервності похідної у точці максимуму.
Оскільки частіше фазифікуються аналогові сигнали, тому експерти
готують дані так, щоб проявлялися ознаки, які можна було б оцінити, тобто з
нечітких величин отримати нечіткі діапазони. Що стосується даних, то нечіткі
діапазони містять невизначеність і визначені лише ознаки, що оцінюються.
Визначені таким чином нечіткі діапазони є даними фазифікації. Вони йдуть на
логічну обробку – інференцію.
Отже, головними задачами фазифікації є перевірка нечітких діапазонів на
припустимість, відображення контрольованих величин у вигляді нечітких
діапазонів і представлення отриманих результатів для інформації (агрегування,
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імплікації, акумулювання), тобто логічної обробки.
3. Третім кроком є складання бази правил. Правила містять знання
експертів про те, що треба роботи, якщо стала справедливою одна з
властивостей,

сформульованих

при

фазифікації.

Правила

регулюють

взаємозв’язки даних фазифікації з даними логічної обробки і являють собою
чіткі висловлювання. Операції “ЯКЩО (антецедент, умова) ТО (консеквент,
дія)” працюють з нечіткими даними, тому, хоча правила і є чіткими, результат
можна отримати тільки нечіткий.
Проте, для складання бази правил не існує жодного систематизованого
алгоритму. Тому цей етап проектування фаззі-регулятора не має такої
загальноприйнятної систематики, як при проектуванні класичних П, І, ПІ, ПІДрегуляторів. Це ускладнює процес проектування системи керування і тому, як
наслідок, трапляються випадки, коли різні настройки фаззі-блоку зумовлюють
майже ідентичні його передавальні властивості [56].
Разом з тим є підхід до проектування бази правил, який базується на
стандартній базі правил, наприклад, яку запропонував Мас Vicar-Whelan [95].
Залежно від завдань, які ставляться перед експертною системою, існує багато
модифікацій бази правил Мас Vicarа-Whelanа, які здійснюються шляхом
відповідних модифікацій лінгвістичних термів. База правил Мас Vicar-Whelan,
дозволяє як шаблонна база правил для конструкції великої кількості
спеціальних баз правил створювати нові правила шляхом виключення
модифікації або додавання нових правил керування.
Отже, системи з фаззі-регулятором на відміну від систем з класичним ПІДрегулятором є більш робастними по відношенню до зміни параметрів об’єкта
керування, які відбуваються в процесі його роботи.
3.3. Автоматизований контроль витрат енергії на засадах нечіткої логіки
За

умов

дефіциту

енергоресурсів

в

державі

нафтогазовидобувна

промисловість потребує нових енергоощадних технологій. Актуальність цього
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питання підтверджує і той факт, що, наприклад, на буріння одного метра
свердловини глибиною 2000м наразі витрачається приблизно 2000-2500
кВт·годин енергії. Тобто головною складовою собівартості буріння 1 м породи
є витрати енергії на 1 м проходки свердловин. Для управління витратами
енергії потрібні відповідні засоби контролю, які можна було б застосувати при
бурінні свердловин установками якз електричним, так і дизельним приводами
роторного механізму.
Проте, аналіз літературних джерел (наприклад [9,21,22 та ін.]) показує, що
в цьому напрямку проведено недостатньо досліджень. Насамперед, недостатньо
досліджені питання:
• вибору і обгрунтування таких критеріїв автоматизації процесу
поглиблення свердловин, які були б функціоналами поточного стану об'єкта
керування;
• застосування сучасних мікропроцесорних пристроїв контролю за
витратами енергоресурсів;
• розробки засобів автоматизації технологічних процесів, які дають змогу
досягти покращення показників продуктивності технологічного процесу;
забезпечення керування технологічним процесом на основі поточної інформації
про його техніко-економічні показники – питомі витрати енергії та собівартість
одного метра свердловини.
Ці фактори водночас впливають на надійність керування процесом
буріння, а також на собівартість видобутку вуглеводнів.
Тому актуальним науково-практичним завданням є розробка методів і
приладів контролю питомих витрат енергії з позицій системного підходу до
побудови системи управління процесом формування витрат енергії на буріння
нафтових і газових свердловин.
Ця задача розв'язується в двох напрямках:
• для

бурових

установок

з

електричним

встановлених двигунів до 1000 кВт і більше);
• для бурових установок з дизельним приводом.
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Що стосується першого напрямку, то

.

для контролю питомих витрат

електроенергії можуть бути використані прилади загальнопромислового
призначення.

Прикладом

можуть

бути

вимірювальні

прилади

типу

POWERLOGIC Power Meter, Class 3020 з мікропроцесорними пристроями для
вимірювання таких електричних параметрів як струм, напруга, потужність,
енергія. Прилад забезпечує вимірювання біля 40 параметрів з максимальною
похибкою 0,25÷0,5%.
Другим прикладом може бути прилад типу POWERLOGIC Circuit Monitor,
Class 3020, який вимірює потужність і енергію з максимальною похибкою 0,2
для струму і напруги і 0,4 для потужності і енергії [96].
Коли йде мова про контроль питомих витрат енергії на буріння
свердловини буровими установками, то перш за все виникає питання створення
інформаційної моделі контролю. Розв'язання цієї задачі ускладнюється тим, що
контроль питомих витрат енергії в цьому випадку відбувається за умов
апріорної та поточної невизначеності на об’єкті, що розвивається в часі по мірі
поглиблення свердловини.
Тому існує

множина інформаційних моделей питомих витрат енергій,

приклади яких наведені в табл.3.1.
Таблиця 3.1
Інформаційні моделі питомих витрат енергії на поглиблення свердловин
Розмір-

Модель

w(t ) =

N gη ⋅ (1 − µ )

πD 2
⋅ ph
4

МОНОГРАФИЯ

Значення параметрів моделей

ність

. [21]

кВт ⋅ год
м3

Ng – механічна потужність, що підведена
до долота;
η – к.к.д.долота, η (0,1÷0,15) для
шарошкових доліт, η ≈ (0,01÷0,02)
для алмазних доліт;
μ – степінь зносу долота, 0≤μ≤1;
V – механічна швидкість буріння;
D – діаметр долота;
h – проходка;
p – оператор перетворення Лапласа.
N1 – потужність, що витрачається на
обертання долота;
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w(t ) =

ηV1 + Fv

cVD 2 (1 + kvD 2Q − 1)

, [91]

кВт ⋅ год
м3


 M n
w(t ) = η 0 0 + F0 (1 + bt ) ,[22]

 V0 ⋅ 0,75

кВт ⋅ год
м


 ηA  
N ⋅ 41 − (1 − η ) exp 
 E 

w=
2
VπD

кВт ⋅ год

,[21]

м3

.

c = 0,1 – безрозмірна константа, яка
залежить від властивостей бурового
розчину: густини, водовіддачі, вмісту
нафтової фази і т.п.;
F – осьове зусилля на долото;
Q – витрата бурового розчину;
k – безрозмірний коефіцієнт, який
залежить від фізико-механічних
властивостей гірської породи,
властивостей бурового розчину і
особливостей його подачі на вибій
свердловини.
V0 = Vt / t = 0 , Vt = V0 (1 + bt ) −1 , b = k1V0 ;
k1 – коефіцієнт пропорційності;
М0 – початкове значення моменту на
долоті;
F0 , n0 – початкові значення осьового
зусилля на долото і швидкості
обертання.
А – робота, що витрачається на знос
долота, Дж;
Е – енергоресурс долота, Дж.

Фізичний сенс критерію w оцінки процесу буріння трактується різними
авторами по різному. Його називають так:
• опірність породи руйнуванню;
• енергоємність процесу поглиблення свердловини;
• питома енергоємність руйнування породи;
• енергоємність процесу руйнування:
• об'ємна енергоємність процесу руйнування гірської породи;
На основі проведеного аналізу запропоновано інформаційні моделі для
безконтактного методу оперативної оцінки питомих витрат енергії при бурінні
установками з дизельним приводом:
w(t ) = k

F (t ) ⋅ n(t )
V (t )

і при бурінні установками з електричним приводом
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w(t ) = k

N (t )
,
V (t )

.

(3.2)

де F(t) – осьова сила на долото;
n(t) – швидкість обертання долота;
V(t) – механічна швидкість буріння;
k – коефіцієнт пропорційності;
N(t) – електрична потужність, що витрачається на поглиблення свердловини.
Всі складові рівнянь (3.1), (3.2) контролюються доступними технічними
засобами. На основі моделей (3.1), (3.2) може бути виготовлено пристрій для
визначення поточного значення показника w(t). За його рівнем є можливість
оперативно оцінювати ефективність процесу руйнування породи. Чим менше
показник w, тим менша питома енергоємність процесу руйнування породи і тим
ефективніша робота долота.
Експериментальні дані свідчать про те, що опірність породи руйнування
суттєво залежить від параметрів режиму буріння.
Існує деякий режим буріння ( F = Fwopt i n = nwopt ), при якому функція
w=w(F,n)→min.
Отже, проведений аналіз методів оцінки поточних значень питомих витрат
енергії довів, що найбільш ефективним є метод, який грунтується на визначенні
питомих витрат енергії за допомогою параметрів і показників процесу буріння,
які контролюються на поверхні (осьова сила на долото, швидкість обертання
долота, механічна швидкість буріння). Метод є універсальним, оскільки, може
бути застосований для визначення питомих витрат енергії при буріння
роторним способом (в тому числі з дизельним приводом), а також
електробурами і турбобурами (додатково потрібен турботахометр). Він дає
змогу визначити тезаурус параметрів для блоків каналу спостереження,
побудованого на принципах Fuzzy-logic.
Відомо [21], що створення приладів і методів автоматизованого контролю
витрат енергії на один метр проходки свердловини, що буриться на нафту і газ,
є актуальною задачею у зв’язку з великою енергоємністю процесу буріння (до
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2÷3 тис. квт.год. на один метр проходки при глибині свердловини 1,5÷2,5 км), з
дефіцитом

енергоресурсів

і

з

впровадженням

в

галузі

комп’ютерно-

інтегрованих технологій для оптимізації процесу буріння за критерієм “мінімум
питомих енерговитрат” при фіксованому часі буріння і проектній глибині.
Проте аналіз літературних джерел (наприклад, [21,98 та ін.]) показує
недостатній об’єм проведених досліджень в напрямку створення методів і
пристроїв автоматизованого контролю питомих енерговитрат.
Тому доцільним є створення методу і структури приладів контролю
енерговитрат w на один метр проходки свердловин, що буряться установками
з дизельним або з електричним приводами.
Перевагою показника w є те, що він піддається вимірюванню і обчисленню
в

реальному

часі

сучасними

засобами

вимірювальної

техніки,

може

використовуватись як оцінка грошових витрат на один метр проходки
свердловини і як оцінка ефективності процесу руйнування породи, оскільки
характеризує опірність породи руйнуванню, її енергоємність [21,98]. Якщо
забезпечується мінімум критерію w, то одночасно досягається максимально
можлива продуктивність буріння і мінімальна інтенсивність зношення долота.
Отже доцільним є вибір оптимальних параметрів режиму буріння за
критерієм оптимальності

“мінімум питомих

енерговитрат”

і

контроль

показника w в реальному часі.
Математична модель питомих енерговитрат має такий вигляд [98]:
Mn
+ FV
975
W=
,
cVd 2 (1 + kVd 2Q −1 )

η

кВт ⋅ год.
,
м3

де η – коефіцієнт корисної дії породоруйнівного інструменту;
M – момент на долоті;
n – швидкість обертання долота;
F – осьова сила на долото;
V –механічна швидкість;
d – діаметр долота;
Q – витрата бурового розчину;
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k – безрозмірний коефіцієнт, який залежить від фізико-механічних
властивостей породи, властивостей бурового розчину і особливостей його
подачі на вибій свердловини;
c=0,1 – безрозмірна константа, яка залежить від властивостей бурового
розчину: густини, водовіддачі, змісту нафтової фази і т.п.
c=

Pc
,
wVd 2

(3.4)

де Рс – потужність, яка витрачається на сколювання породи на вибої
свердловини;
w – об’ємна густина енергії.
Проте, для обчислення показника W за допомогою технічних засобів
контролю потрібні 5 давачів: осьової сили на долото, моменту на долоті,
швидкості обертання долота, механічної швидкості буріння, витрати бурового
розчину і інформація про 3 безрозмірних електричних коефіцієнта: n, c, kф та
об’ємну густину енергії w.
Враховуючи, що для управління процесом буріння використовується
витрата енергії на один метр проходки при бурінні установками з електричним
приводом,

показник

W

запропоновано

[97]

визначати

за

допомогою

вимірювання електричної потужності N [кВт∙год.] та механічної швидкості
буріння V[(м/год.] і виконання операції ділення:
W=

N
,
V

кВт ⋅ год.
.
м

(3.5)

Для бурових установок з дизельним приводом:
W=

F ⋅n
,
V

кВт ⋅ год.
.
м

(3.6)

Обчислення показника W забезпечено за допомогою серійних засобів
контролю потужності N, швидкості обертання n, осьового зусилля на долото F,
механічної швидкості буріння V, які добре інтегруються в існуючі системи
контролю і управління процесом буріння нафтових і газових свердловин на
нафту і газ.
Алгоритмічна структура давача витрат електроенергії на один метр
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проходки свердловини зображена на рис. 3.3.
U

K1

I

K2

h

K 3p

N=KUI cosφ

W

dh /dt

Рис.3.3. Алгоритмічна структура давача витрат електроенергії на один
метр проходки свердловини: U – напруга на затискачах електродвигуна
роторного механізму бурової установки, I – струм навантаження
електродвигуна, h – поточне значення проходки, k1, k2, k3 – коефіцієнти
передачі вимірювальних параметрів, р – оператор Лапласа
Для бурових установок з дизельним приводом структура давача
зберігається, але замість вхідних сигналів U і I використовуються сигнали від
давачів осьової сили на долото F і швидкості обертання n.
Оскільки процес буріння здійснюється за умов апріорної та поточної
невизначеності і перебуває під впливом зовнішніх завад, підвищення точності і
швидкодії контролю запропоновано забезпечити застосуванням методів теорії
нечітких множин і нечіткої логіки. Для цього в систему контролю показника
W інтегрується модуль нечіткого контролю [92], який містить базу правил,
блоки фазифікації, логічної обробки і дефазифікації.
Потоки даних проходять відповідну обробку, як це зображено на рис.3.4.
Інформація, яка поступає на вхід пристрою, перетворюється таким чином,
щоб завдання лінгвістичних змінних дозволило би визначити правило
контролю і лінгвістичну змінну, що відповідає вихідній величині контролера.
Інформаційна обробка вхідної інформації складається з наступних
основних процедур:
• фазифікація – встановлення вхідних лінгвістичних змінних Х і їх функцій
належності μ(х), де х – неперервна базова змінна; х .....Х ; 0 ≤ μ(х)≤ 1;
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• інференція – встановлення правил управління і лінгвістичної змінної, яка
відповідає сигналу на виході;
• дефазифікація – перетворення лінгвістичних змінних на виході у
неперервний сигнал W на виході.

Рис. 3.4. Компоненти пристрою контролю витрат енергії з нечітким
алгоритмом функціонування
Отже, використання запропонованого методу автоматизованого контролю
питомих

енерговитрат

на

буріння

свердловин

сприяє

впровадженню

енергозаощаджуючих технологій. Найбільший ефект енергозаощадження
можна досягнути використовуючи регульовані приводи бурових механізмів
подачі долота, робочого стола, бурових насосів. Це дає змогу ефективного
пошуку мінімуму питомих витрат енергії при зміні умов буріння, викликаних,
наприклад, переходом долота в пачку порід з іншими властивостями та іншими
причинами.
3.4. Розробка структури системи автоматичного керування технологічним
процесом поглиблення нафтових і газових свердловин
Особливістю технологічних процесів нафтогазової галузі промисловості як
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об’єктів керування є те, що багато з них є погано визначеними нелінійними
динамічними стохастично-хаотичними об’єктами, що функціонують за умов
апріорної та поточної невизначеності щодо структури та параметрів і
перебувають під впливом зовнішніх завад [3]. Для управління ними методи
класичної теорії автоматичного керування і теорії адаптивних систем
найчастіше виявляються неефективними, оскільки грунтуються головним
чином на припущенні про лінійність об’єкта. Крім того, визначення
оптимальних параметрів налаштування регуляторів таких систем суттєво
ускладнено за відсутністю повної інформації про діючі на об’єкт параметричні і
координатні

збурення

та

складністю

аналітичного

розв’язку

задачі

параметричного синтезу.
У зв’язку з цим для розв’язання задач автоматичного керування погано
визначеними нелінійними об’єктами все більш широке застосування знаходять
методи, що грунтуються на апараті обчислювального інтелекту: нечітка логіка,
штучні нейронні мережі, генетичні алгоритми, тощо.
Проте, як показує аналіз літературних джерел [3,58,59 та ін.], наявні
результати мають локальний характер. Проблема стосовно автоматизації
процесів керування поглибленням свердловин ускладнюється ще й тим, що
характер нелінійності об’єкта змінюється з часом і з глибиною свердловин.
Збурення також мають нетрадиційний стохастичний характер з наявністю
хаотичних і квазі-періодичних сигналів. У цьому випадку прийнятним
математичним апаратом є нечітка логіка [58,59].
Характерною особливістю процесу заглиблення свердловин є те, що на
теперішній час відсутні серійні прилади для вимірювання режимних параметрів
безпосередньо на вибої свердловини (що значною мірою і зумовлює
унікальність процесу поглиблення свердловин). Це призводить до необхідності
використовувати природні канали зв’язку (колону бурильних труб, стовп
промивальної рідини) і оцінювати режимні параметри за показами наземних
приладів. Дослідження, проведені вітчизняними і зарубіжними авторами
[3,46,66], засвідчили, що природні канали зв’язку у свердловині породжують
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адитивні шуми, які в загальному випадку є нестаціонарними.
Записавши

осьову

F

силу

на

бурове

долото,

можна

виявити

нестаціонарність випадкового процесу F(t) за математичним сподіванням,
дисперсією і інтервалом кореляції як за глибиною свердловини, так і в межах
одного довбання. Проте, завжди є можливість виявити такі ділянки запису
осьової сили на долото, де функція F(t) є стаціонарним випадковим процесом,
який володіє властивостями ергодичності [48]. При ручній подачі долота
дисперсія F(t) може досягати значень порядку 39 кН2, а при автоматичній
подачі – порядку 4,5 кН2 [3].
Аналіз записів швидкості обертання долота nд(t) на діаграмній стрічці
доводить, що при роторному бурінні і бурінні електробурами величина
швидкості обертання долота має незначну дисперсію, і її значення зумовлене
переважно похибками вимірювання і зміною умов роботи долота на вибої
свердловини, а також тертям колони об стінки свердловини (для роторного
буріння).
Статистичні

властивості

витрати

промивальної

рідини

Q(t)

характеризуються нормованою автокореляційною функцією:
R (τ ) = e

−α τ

QQ

Q

cos ω τ ,
Q

(3.7)

де αQ і ωQ за даними авторів роботи [18] мають такі значення: αQ = -2·10- 3 хв- 1;
ωQ = 2π/1700 рад/хв.
Із аналізу статистичних властивостей керувальних дій випливає, що
найбільш динамічний режимний параметр - осьова сила F на долото; інші
режимні параметри nд і Q за нормальних умов буріння змінюються значно
повільніше, але в передаварійних ситуаціях (заклинювання опор шарошок
долота) зміна швидкості обертання (і відповідно моменту на долоті) за
динамічністю може наближатись до осьової сили на долото.
Оскільки протягом рейсу бурового долота n(t)=const і Q(t)=const, то
управління процесом здійснюється зміною осьової сили на долото F(t) з
урахуванням вимог геолого-технологічного наряду, досвіду і інтуїції оператора.
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За таких умов невизначеності доцільним є застосування системи автоматичного
керування

осьовою

Функціональна

силою

структура

на

бурове

запропонованої

долото

з

нечіткої

фаззі-контролером.
замкнутої

системи

керування наведена на рис.3.5.
У структурі системи керування передбачено блок адаптації, який в
залежності від зміни фізико-механічних і абразивних властивостей гірських
порід корегує завдання системи хЗ. Критерієм ефективності І

процесу

поглиблення обрано мінімум питомих витрати енергії w  кВт ⋅ год.  :


(( ) )

м



I h tб , tб = w( x) 
x∈
S → min ,
N


(
)
=
≤
≤
≤
≤
S
F
,
n
;
F
F
F
;
n
n
n
;
 i i i=1,..., N min i max min i max ∑ hi = H ; hi > 0 ;
де
i =1



Н – глибина свердловини;
Fi , ni - сила, що діє на бурове долото і швидкість його обертання в і-му рейсі.

Рис. 3.5. Нечітка замкнута система автоматичного керування з
компонентами фаззі-контролера: х – керована величина, ВС – вимірювальна
система, хЗ – завдання, БП – база правил, К – фаззі-контролер, Y – керувальна
дія, f, f0 – збурення, ЗП – задаючий пристрій, μх , μy – функції належності
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3.5. Розробка метод вибору кількості термів для нечіткого опису базових
змінних в F-перетворенні параметрів і показників процесу буріння
свердловин
Сучасні системи автоматизованого контролю технологічних процесів
буріння, видобування, транспортування та переробки нафти і газу основані на
застосуванні методів теорії нечітких множин і нечіткої логіки [92]. Вони
містять модуль
F ⇒ RB ⇒ F −1

(фаззифікація  база правил  дефазифікація),
який здійснює статичне перетворення нормалізованого вхідного сигналу X (-1
< x < 1) в контрольований сигнал Y (0 < y < 1), або його складову Yi .
Статична характеристика такого модуля залежить від форми функцій
належності, кількості лінгвістичних змінних (термів), прийнятих для нечіткого
опису вхідних (базових) змінних в перетвореннях F i F −1 , а також методу
дефазифікації [58,29]. Підбір форми термів, їх кількості і зміна бази правил
дозволяють реалізувати лінійне і будь-яке нелінійне перетворення Y = f (X ) .
Для розв’язання задачі побудови функцій належності потрібні такі вхідні
дані:
• назва вхідного параметру X i , i = 1, n ;
• поле допуску параметра процесу буріння ( X 0 − Tн , X 0 + Tв ) ,
• де Tн , Tв

- верхнє і нижнє допустимі відхилення параметра X i від X 0

(номіналу);
• діапазон [X i max , X i min ] зміни параметра X i ;
• кількість термів, яка використовується для лінгвістичної оцінки
параметра X i ;
• назва кожного лінгвістичного терму.
Крім того, при побудові функцій належності необхідно враховувати вид
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вхідних

параметрів

(кількісних

і

якісних)

та

кількість

.

термів,

яка

використовується для лінгвістичної оцінки декількох вхідних параметрів.
Проте, стосовно методів визначення кількості термів в літературі не дано
конкретних рекомендацій. Зауважується лише, що їх кількість вибирається від
2 до 11, а іноді до 14 [58,59], оскільки подальше збільшення кількості термів
веде до ускладнення моделі без підвищення її точності. Не вирішене це питання
і для фаззі-систем контролю та керування таким нестаціонарним та
стохастичним технологічним процесом, що функціонує за умов апріорної та
поточної невизначеності, яким є буріння нафтових і газових свердловин.
Враховуючи вищенаведене, важливим завданням є розробка ефективного
методу вибору кількості термів, які характеризують значення базових змінних,
що входять до математичної моделі технологічного процесу буріння
свердловин на нафту і газ.
Вибір кількості термів залежить від ступеня визначеності значень про
діапазони змін технологічних параметрів. Тому це питання будемо вирішувати
після встановлення діапазонів змін контрольованих параметрів. Тоді кількість
термів може бути визначена двома способами:
• задатися деякою універсальною множиною a = {0,1,..., n}, а потім перейти до
реальних фізичних величин на основі використання знань експертів [99];
• визначити кількість термів, виходячи з діапазону зміни деякої величини

X i = X i max (t ) − X i min (t ) та інтервалу квантування ∆X i :
n=

Xi
*
*
, ∆X i = X i +1 − X i ,
∆X i

(3.8)

*
де X i - рівень квантування.

Згідно другого способу інтервал квантування ∆X i треба вибирати з
урахуванням густини розподілу завад таким чином, щоб функції належності
нечітких множин не залежали від них.
Аналіз параметрів буріння [18,19] за ступенем важливості та впливу на хід
технологічного процесу дозволяє поділити їх на дві групи:
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• параметри, відхилення яких від граничних значень неприпустимі: осьова
сила на долото F (t ) , тиск P(t ) , витрата Q(t ) промивальної рідини,
навантаження на буровому гаку W (t ) , крутний момент M (t ) на долоті і
трубах M T (t ) . Ці параметри повинні визначатися досить точно у будь-яку
мить;
• показники технологічного процесу та параметри режиму буріння, для
яких важливо знати тенденцію зміни в часі (тренд): поточні значення
проходки h(t ) , рейсової швидкості V p (t ) , середньої механічної швидкості
буріння Vm (t ) , питомої ваги бурового розчину γ (t ) .
Для будь-якого безперервного сигналу, щодо зміни цих параметрів
залежно від рівня завад і потрібної точності, можна визначити достатню
кількість термів з інтервалами, які визначаються різницею ∆X між сусідніми
значеннями цих термів – кроком квантування. Можна, наприклад, кожному
квантованому рівню величини X i (t ) поставити у відповідність ступінчатий
вплив певної амплітуди:
 0 при t < 0
ai (t ) = 
a 0 при t ≥ 0 .

(3.9)

Тоді максимальному рівню X max буде відповідати максимальний рівень
сигналу Ymax , а кроку квантування

∆X – крок квантування ∆Y . У такому

випадку значення кроку квантування сигналу ∆Y , залежно від потрібної
завадостійкості, вибирається в декілька разів більше ефективного значення
завад. Такий вибір пов’язаний з тим, що вплив завад на квантований за рівнем
сигнал проявляється лише тоді, коли пікове значення завади перебільшує
половину кроку квантування. Якщо ж крок

∆Y перебільшує подвоєне пікове

значення завади, то остання не буде впливати на точність відліків.
При впливі на сигнал флуктуаційних завад, які характеризуються
нормальним законом розподілу ймовірностей, крок квантування сигналу за
рівнем вибирається з умови
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∆Y ≥ 10σ П ,

(3.10)

де σ П – середньоквадратичне відхилення завад.
Крок квантування ∆X при рівномірному квантуванні за рівнем вибирається
також, виходячи з припустимої похибки вимірювань δ . Якщо допустиме
значення основної зведеної похибки приладу δ задане, то за відомими межами
зміни величини X i крок квантування ∆X i можна визначити, користуючись
формулою [100] :
∆X i =

2δ
X i max − X imin
100

(

)

.

(3.11)

Таке розташування рівнів рівномірного квантування, коли ∆X i = ∆X = const ,
забезпечує найбільш точне відтворення квантованого сигналу

X (t )

за

дискретними вимірами у моменти часу t1 , t 2 , t 3 ,..., t n і максимальна похибка
квантування в цьому випадку не перебільшує
Кількість рівнів

квантування

на

σ
2

.

заданому діапазоні

вимірювання

параметра X i буде дорівнювати
k=

X imax − X imin

,

∆X i

(3.12)

або, після підстановки (3.11) у (3.12),
k=

Враховуючи,

що

для

50
.
δ

технічних

(3.13)
засобів

контролю

технологічних

параметрів процесу буріння свердловин δ = ±2,5% або δ = ±1,5% , кількість рівнів
квантування дорівнюватиме 20 або 33. Проте, це вступає у протиріччя з таким
показником статистичного контролю як розмах [19]:
Rˆ g = max{y gk }− min{y gk } ,

{ }

(3.14)

{ }

де max y gk , min y gk – найбільше і найменше значення показника y за декілька
вимірів g = 1, 2, 3,..., m .
Формули для розрахунку нижньої K y і верхньої K y
n
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можна отримати, скориставшись співвідношенням [100] :
N

y − y0

σy

〈 U q1 / 2 ,

(3.15)

де q1 – вибраний рівень значущості для перевірки гіпотези m y = y0 ;
U q1 / 2 -

табличне значення нормованої нормальної випадкової величини

q1 / 2 = 0,5 − Ф0 (U q1 / 2 ) ;
y – середнє значення проведених вимірів;

y0 – номінальне значення контрольованого параметру;

Ф0 – нормована функція Лапласа;
N – об’єм виборки,

а саме:

 σy 
 U q1 / 2 ,
K yn = y0 − 
N



(3.16)

 σy 
 U q1 / 2 .
K yb = y0 + 
 N

(3.17)

Якщо значення номіналу y0 і величини дисперсії σ y2 невідомі, то треба
використати їх оцінки

ŷ 0

і S y2 , які отримані в результаті спеціально

організованих експериментів. Тоді формули (3.16), (3.17) будуть мати такий
вигляд:
 Sy
K yn = yˆ 0 − 
 N


 t q1 / 2 ,


(3.18)

 Sy 
 t q1 / 2 ,
K yb = yˆ 0 + 
N



(3.19)

де t q вибирається з таблиць [100] для рівня значущості q = q1 / 2 і числа ступенів
1/ 2

свободи ν = N − 1 .
При виконанні співвідношення (3.15) з ймовірністю p1 = 1 − q1 можна
стверджувати, що за інтервал часу ∆t від початку роботи системи до моменту
контролю в системі не виникло систематичної похибки і вона забезпечує
заданий номінал показника
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y1 , y2 ,..., y N з ймовірністю p2 = 1 − q2 не суперечать умові σ y2 = σ 2 , то вважається що
за інтервал часу ∆t процес залишався стабільним. Параметр q2 – це рівень
значущості для перевірки гіпотези σ y2 = σ 2 , який, згідно рекомендацій ГОСТ
15894-70 [101], дорівнює q2 = 0,012, що відповідає 2,5σ-м довірчим границям, а
q1 = 0,0027, що відповідає 3σ -м довірчим границям.
Для визначення розмаху параметрів і показників процесу буріння
скористаємось результатами експериментальних досліджень, проведених на
бурових Прикарпаття і Прилукського УБР ВАТ „Укрнафта” (св.№ 80, №90,
площа Богданівська). Буріння здійснювалось роторним способом буровими
установками типу 3Д-76 на глибинах 800-2800 м тришарошковими долотами
типорозмірів ІІІ–295, 3М-ГВ, ІІІ–215, 9СГ-ЦВ, ІІІ-215, 9С3-ГВ, ІІІ-215,
9М3–ГВ, ІІІ-215, 9С–ГВ. Швидкість обертання породоруйнівного інструменту
дорівнювала 80 об/хв., осьове зусилля на долото підтримували в межах
160-180кН, тиск бурового розчину 35,8 кг/см 2 , продуктивність насосів 80 л/с,
питома вага бурового розчину 1,12 г/см 3 .
Для реєстрації технологічних параметрів буріння використали реєструючі
прилади КСУ-2, кл. 0,5 і давачі системи контролю та управління бурінням
СКУБ-М2.
Був проведений аналіз діаграм на ділянках стаціонарності і визначені
діапазони зміни параметрів, максимальні відхилення кожного з досліджуваних
параметрів від їх середнього значення, а також верхні границі вимірювань та
відносний розмах (табл.3.2).
Аналіз експериментальних даних показує, що розмахи контрольованих
параметрів набагато більше кроків квантування за рівнем, що визначені за
формулою (3.11), і тому носієм нечіткого числа X може бути лише фактичний
розмах контрольованого параметру.
Для визначення кількості термів скористаємося методикою подання
невизначених вихідних даних, які описують процес буріння як динамічний
стохастичний об’єкт, що функціонує за умов апріорної та поточної
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невизначеності. Нечітке подання невизначених даних розглянемо на прикладі
осьового зусилля на буровий інструмент x1 , тиску нагнітання бурового розчину

x2 , швидкості обертання ротора x3 , крутного моменту на роторі x4 . Для роботи
з параметром xi його необхідно перевести в нечітке число ~xi , тобто задати
функцію належності µ ( xi ) , і = 1,2,3,4.
Таблиця 3.2
Контрольовані технологічні параметри, границі їх вимірювання,
похибки вимірювань і розмахи
Межа допустимого
значення зведеної основної
похибки вимірювання
фізичної величини, %

Контрольований
параметр

Назва параметру
Осьова сила на
долото, кН

Верхня
границя
вимірювання

Розмах
відносно
середнього
значення
контрольовано
го параметра,
%

каналу
вимірювання

каналу
реєстрації

Не

Не

нормується

нормується

26,6

40

±1,5

±2,0

13,34

300

±1,5

±2,0

25,8

60

±2,0

±2,5

25,6

400

Тиск нагнітання
бурового розчину,
мПа
Швидкість обертання
ротора, об/хв.
Крутний момент на
роторі, кНМ

Врахуємо, що найчастіше застосовуються функції належності у вигляді
трикутника або трапеції. Трикутні функції належності застосовуються для
нечітких моделей Мамдані-типу [92]. Крім того використовують дзвоноподібні,
гаусівські, експоненціальні форми, аналітичні моделі яких відрізняються
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простотою, зручністю і мають відповідно такий вигляд [102]:
µ ( x) =

1

;

(3.20)

 (xi − b )2 
µ ( x) = exp −
 ;
2c 2 


(3.21)

µ ( x) = e − c (b− x ) при xi ≤ b ;

(3.22)

µ ( x) = e − c ( x −b ) при xi ≥ b ,

(3.23)

 x −b
1+  i

 c 

2

де b– координата максимуму функції;
с – коефіцієнт концентрації функції.
Припустимо для спрощення, що ми створюємо базу правил для нечіткої
системи з чотирма входами і одним виходом. Очевидно, що для цього необхідні
навчаючі дані у вигляді множини пар

[x1 (i), x2 (i), x3 (i) x4 (i), y(i),

i = 1, 2, 3, 4...] ,

(3.24)

де x1 (i), x 2 (i), x3 (i), x 4 (i) - сигнали, що подаються на вхід модуля нечіткого
управління,

y (i) - очікуване значення вихідного сигналу.
Задача полягає у формуванні точних нечітких правил, щоб побудований на
їх основі модуль управління при отриманні вхідних сигналів генерував коректні
( що мають найменшу похибку) вихідні сигнали. Першим кроком є розділення
просторів вхідних і вихідних сигналів на області.
Припустимо, що нам відомі мінімальне і максимальне значення кожного
сигналу. За ними можна визначити інтервали, в яких знаходяться їх припустимі
значення.

[ ]

Наприклад, для вхідного сигналу x1 точний інтервал позначимо x1 , x1 .
Якщо значення x1 та x1 відомі, то можна скористатися навчаючими даними і
вибрати з них відповідно мінімальне і максимальне значення

x1 = min( x1 ), x1 = max( x1 ) .
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Аналогічно позначаються інтервали для вхідних сигналів x2 , x3 , x4 та
вихідного сигналу у.
Кожний визначений таким чином інтервал розділимо на N відрізків

Ni =

xi − xi
,
Ri

(3.26)

де Ri - розмах контрольованого параметру.
Значення N i для кожного сигналу підбирається індивідуально.
Наприклад, згідно геолого-технічного наряду на буріння експлуатаційної
свердловини № 90 з проектною глибиною 2770 м, діапазони змін параметрів
режиму

буріння

x3 − [80; 90 об / хв ] ,

R1 = 44,26 кН ,

передбачено
x4 − [6; 30 кНм].

R2 = 0,98 мПа ,

експериментально,

а

такими:

Враховуючи

R3 = 11,33 об / хв ,

також

x1 − [50; 180 кН ] ,

середні

x2 − [5,8; 9,9 мПа ] ,

значення

розмахів:

R4 = 6,4 кНм , які були визначені

нормальний

закон

розподілу

флуктуацій

контрольованих параметрів у межах їх розмахів, вибрали функції належності
трикутної форми.
Тоді кількість термів, яка потрібна для фаззифікація технологічних
параметрів буріння в межах допуску, може бути визначена за формулою [106]
 xi − xi 
 +1 .
mi = 2

R
i



(3.27)

Результати розрахунків наведені у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Кількість термів, яка потрібна для фаззифікація технологічних параметрів
буріння в межах допуску
Назва контрольованого параметра

Необхідна кількість термів m

Осьове зусилля на долото

7

Тиск нагнітання бурового розчину

11

Швидкість обертання ротора

3

Крутний момент на роторі

9
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Очевидно, що можна запропонувати багато інших методів розділення
вхідних і вихідних просторів на окремі області і використати інші форми
функцій належності.
Отримана кількість термів та аналітичні вирази функцій належності
закладені в оболонку нечіткої експертної системи для виконання завдань
підтримки прийняття рішень з контролю та управління процесом буріння
свердловин на нафту і газ.
3.6. Класичний генетичний алгоритм та його застосування
Синтез оптимальних систем керування технологічними процесами в
нафтогазовидобувній

промисловості

є

актуальною

науково-практичною

задачею у зв’язку з інтенсивним впровадженням на об’єктах галузі систем
автоматизації процесів керування і комп’ютерно-інтегрованих технологій [3].
Ця задача ускладнюється тим, що практично всі об’єкти галузі
функціонують під впливом завад за умов апріорної та поточної невизначеності
щодо структури об’єкта і його параметрів.
Детерміновані

і

стохастичні

методи,

які

застосовуються

для

їх

автоматизації, не дають належного результату, тому виникає необхідність
пошуку нових сучасних методів автоматизації, інтелектуальних технологій
управління на базі штучних нейронних мереж, нечіткої логіки, генетичних
алгоритмів, тощо.
Відомо [60,61], що генетичні алгоритми використовуються для розробки
програмного забезпечення в системах штучного інтелекту, оптимізації,
штучних нейронних мережах (ШНМ) та інших галузях знань.
Проте, аналіз літературних джерел (наприклад, [3,60,61] та ін.) показує
недостатній об’єм проведених досліджень в контексті використання сучасних
математичних методів розв’язання задач такого типу, наприклад, генетичних
алгоритмів

для

автоматизації

процесів

нафтогазовидобувної галузі промисловості [103].
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Метою даного підрпозділу є аналіз можливостей застосування генетичних
алгоритмів (ГА) для вирішення різноманітних задач автоматизації процесів
керування об’єктами, що функціонують за умов апріорної та поточної
невизначеності під впливом завад, на прикладі класичного генетичного
алгоритму.
ГА є методом, що відображає природну еволюцію методів рішення
проблем і, в першу чергу, задач оптимізації.
ГА – це процедури пошуку, що базуються на механізмах природного
відбору і успадкування. В них використовується еволюційний принцип
виживання

найбільш

пристосованих

особин.

Вони

відрізняються

від

традиційних методів оптимізації декількома базовими елементами, зокрема,
генетичні алгоритми:
• обробляють закодовану форму значень параметрів задачі;
• використовують пошук рішення, виходячи з деякої популяції точок;
• використовують тільки цільову функцію;
• застосовують ймовірнісні правила вибору.
Варто зауважити, що з їх допомогою вирішують задачі, для яких раніше
використовувались тільки штучні нейромережі (ШНМ). В цьому випадку ГА
виступають просто як незалежний від нейромереж альтернативний метод,
призначений для вирішення тієї самої задачі. ГА часто використовуються з
ШНМ. Вони можуть підтримувати ЩНМ або навпаки, ці обидва методи
взаємодіють в рамках гібридної системи, призначеної для вирішення
конкретної задачі. ГА також застосовують сумісно з нечіткими системами. ГА
імітують еволюційні процеси в поколінні хромосом-послідовностях двійкових
чисел (одиниць та нулів). В цих процесах реалізовані механізми селекції і
репродукції, виконується пошук “хороших” хромосом без використання будьякої інформації про характер задачі, що підлягає вирішенню. Вимагається
тільки деяка оцінка кожної хромосоми, що відображає її пристосованість.
Механізм селекції полягає у виборі хромосом з найбільшою функцією
пристосованості.
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Репродукція означає створення нових хромосом в результаті рекомбінації
генів батьківських хромосом. Рекомбінація – це процес, в результаті якого
виникають нові комбінації генів. Для цього використовуються дві операції:
• схрещування – дозволяє створити дві абсолютно нові хромосоми
нащадків шляхом комбінування генетичного матеріалу пари батьків;
• мутація – може викликати зміни в окремих хромосомах.
На кожній ітерації генетичного алгоритму пристосованість кожної особини
даної популяції оцінюється за допомогою функції пристосованості і на цій
основі створюється наступна популяція особин, що створюють множину
потенційних рішень проблеми, наприклад, задачі оптимізації.
Розглянемо виконання описаного вище класичного генетичного алгоритму
на простому прикладі і проаналізуємо виконання його етапів, використовуючи
програмне середовище Microsoft Word, що відповідають блок-схемі, зображеній
на рис. 3.6.
Випадковим чином згенеруємо вісім двійкових послідовностей довжиною
12 бітів та проведемо ініціалізацію вихідної популяції хромосом. Дані наведені
в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4
Ініціалізація вихідної популяції хромосом
Номер хромосоми

Двійкові послідовності вихідної
популяції хромосом

МОНОГРАФИЯ

ch1

0110110000100010

ch2

0001110010100111

ch3

1111110110101101

ch4

0100011100111110

ch5

0001100101000110

ch6

1110110100111000

ch7

1001000100011010

ch8

0010001011010010
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Початок
2

Вибір вихідної
популяції
хромосом
3

Оцінка
пристосованості
хромосом в популяції

ні

4

Умова
закінчення
генетичного
алгоритму
виконана?

5

так

8

Селекція хромосом

Вибір найкращої
хромосоми

6

Застосування генетичних
операторів

7

Кінець

Створення нової
популяції

Рис. 3.6. Блок-схема класичного генетичного алгоритму
В прикладі, що розглядається, вирішується задача знаходження такої
хромосоми,

яка

містить

найбільшу

кількість

одиниць,

тому функція

пристосованості визначається в даному випадку кількістю одиниць в
хромосомі. Позначимо функцію пристосованості символом F, знайдемо її
значення для кожної хромосоми з вихідної популяції та занесемо отримані дані
до таблиці 3.5.
Кожній хромосомі, що позначена chi для i = 1,2,..., N (де N позначає
чисельність популяції), відповідає сектор колеса v (chi ) , виражений у відсотках
згідно формули:
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v(chi ) =

F (chi )

N

∑ F (ch )

100% ,

.

(3.28)

i

i =1

де F (chi ) функція пристосованості окремої хромосоми chi .
Таблиця 3.5
Значення функції пристосованості для кожної хромосоми з вихідної
популяції
Номер хромосоми
ch1
ch2
ch3
ch4
ch5
ch6
ch7
ch8

Функція пристосованості кожної хромосоми F (chi )
6
8
12
9
6
9
6
6

Проведемо селекцію хромосом методом рулетки. Розигриш за допомогою
колеса рулетки зводиться до випадкового вибору числа з інтервалу [0,100], що
вказує на відповідний сектор на колесі, тобто на конкретну хромосому. Графік
випадкових чисел наведений на рис. 3.7.

Рис. 3.7. Графік випадкових чисел
Сектори колеса рулетки, що відповідають конкретним хромосомам,
наведені на рис. 3.8.
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Рис. 3.8. Сектори колеса рулетки, що відповідають конкретним
хромосомам
Застосуємо генетичний оператор схрещування. Випадковим чином
формуються пари батьків і для кожної з них обирається випадкова точка
схрещування l в діапазоні [1,11]. Таким чином отримуємо чотири пари
нащадків. Результати застосування генетичного оператору наведені в таблиці
3.6.
Таблиця 3.6
Результати застосування генетичного оператору схрещування
Пари батьківських
хромосом
0110110000100010
ch1+ch1
0110110000100010
0001110010100111
ch2+ch3
1111110110101101
0001110010100111
ch2+ch3
1111110110101101
0110110000100010
ch1+ch5
0001100101000110

Пари хромосом
нащадків
0110110000100010 CH1
0110110000100010 CH2

Точка
зхрещування l
5

0001110010101101 CH3
1111110110100111 CH4

3

0001110010101101 CH5
1111110110100111 CH6

3

0110110000100010 CH7
0001100101000110 CH8

11

Отже, тепер ми можемо ініціалізувати нову популяцію і визначити функцію
пристосованості хромосом в новій популяції. Дані наведені в таблиці 3.7.
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Таблиця 3.7
Значення функції пристосованості для кожної хромосоми нової популяції
Номер хромосоми
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8

Функція пристосованості кожної
хромосоми нової популяції F (CH i )
6
6
9
11
9
11
6
6

Тепер обчислимо середнє значення функції пристосованості для кожної
популяції батьків і популяції нащадків відповідно: F (chi ) =7.75; F (CH i ) =8.
Отже, легко бачити, що популяція нащадків характеризується більш
високим середнім значенням функції пристосованості, ніж популяція батьків.
Звернемо увагу, що в результаті схрещування хромосома з батьківської
популяції,

яка

характеризувалась

найбільшим

значенням

функції

пристосованості, просто „загубилась”, не дивлячись на те, що середня
пристосованість нової популяції виявилась вище попередньої.
У результаті проведених досліджень встановлені можливості застосування
генетичних алгоритмів для вирішення задач автоматизації процесів керування
складними об’єктами, що функціонують за умов апріорної та поточної
невизначеності під впливом завад.
Висновки до третього розділу
1. Запропоновано алгоритм розробки системи автоматизації процесів
керування об’єктами, що функціонують за умов апріорної та поточної
невизначеності, який на відміну від алгоритму створення типових систем
керування містить алгоритм розробки фаззі-контролера, що дозволяє розробити
проект фаззі-системи автоматизації процесів керування таким складним
об’єктом як процес буріння нафтових і газових свердловин.
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2. Доведено, що системи з фаззі-контролером на відміну від систем з
класичним ПІ-регулятором є більш робастними по відношенню до зміни
параметрів керованого об’єкта, які відбуваються в процесі його роботи.
3. Запропоновано

метод

автоматизованого

контролю

питомих

енерговитрат на буріння свердловин, що сприяє впровадженню енергоощадних
технологій.

Найбільший

ефект

енергоощадження

можна

досягти,

використовуючи регульовані приводи роторного стола і бурового насоса. Це
дає змогу ефективного пошуку питомих витрат енергії при зміні умов буріння,
наприклад, у зв’язку з переходом долота в іншу пачку порід.
4. Запропоновано

і

обґрунтовано

необхідність

використання

інтелектуальної технології управління процесом поглиблення нафтових і
газових свердловин на базі методів нечіткої логіки.
5. Проаналізовано

компоненти

пристрою

керування

з

нечітким

алгоритмом, що дозволило синтезувати функціональну структуру замкнутої
системи управління процесом поглиблення нафтових і газових свердловин для
впровадження інтелектуальної технології управління на засадах методів
нечіткої логіки.
6. Розроблено метод вибору кількості термів для нечіткого опису базових
змінних в F -перетворенні параметрів і показників процесу буріння, як об’єкта,
що описується у просторі „вхід – вихід” і функціонує за умов апріорної і
поточної невизначеності. Метод базується на використанні трикутної та
трапецієдальної фаззі-множин, що дозволяє врахувати наявні обмеження на
величину похибки контролю та динаміку контрольованих величин, забезпечити
більш високу швидкодію цифрових пристроїв на нечіткій логіці при
фазифікація кількісних вхідних сигналів.
7. Встановлені можливості застосування генетичних алгоритмів для
вирішення задач автоматизації процесів керування складними об’єктами, що
функціонують за умов апріорної та поточної невизначеності під впливом завад.
Таким є процес буріння глибоких нафтових і газових свердловин.
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РОЗДІЛ 4
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І КРИТЕРІЇ ДЛЯ ЗАДАЧ
АДАПТИВНОГО ТА РОБАСТНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ
БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
4.1. Математична модель трьохшарошкового долота як ланки системи
автоматичного керування
Визначення функції передачі бурового долота як динамічної ланки
автоматичної системи керування процесом поглиблення нафтових і газових
свердловин, є актуальною науково-практичною задачею у зв'язку з створенням
останнім часом глибинних пристроїв контролю швидкості обертання доліт і, як
наслідок, замкнутих систем автоматичного регулювання, в яких долото є
елементом цих систем. При цьому слід врахувати, що ефективність процесу
буріння свердловин залежить від енергії, яка підводиться до бурового долота.
Проте, аналіз літературних джерел [21,24,28, 98 та ін.] показує недостатній
об"єм проведених досліджень в напрямку визначення статичних і динамічних
властивостей бурових доліт як елементів систем автоматичного керування.
Тому доцільним є визначення функції передачі бурового долота як
елемента системи автоматичного керування на основі енергетичного підходу.
На початку скористаємось очевидним твердженням, що енергія W3, яка
підводиться із зовні до бурового долота, дорівнює сумі витрат енергії на
руйнування гірської породи на вибої свердловини W1, на просування
бурильного інструменту W2 і тепло Wт за рахунок сил тертя при розтиранні
породи, тобто:
Wз = W1 + W2 +Wт .

(4.1)

Що стосується потужності N, яка витрачається на поглиблення вибою
свердловини, то вона дорівнює сумі двох потужностей: N1 – потужності, яка
витрачається на обертання долота; N2 – потужності, яка витрачається на
поглиблення вибою свердловини [98]. Частка потужності N1 в залежності від
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конструкції долота і його технічного стану, а також фізико-механічних і
абразивних властивостей гірської породи, витрачається на подолання сил тертя
і перетирання сколотих шматків породи, якщо вони не відразу були винесені із
свердловини, або потрапили знов в зону дії долота. Ця частка енергії
перетворюється в тепло, а решта витрачається на механічну роботу на
руйнування гірської породи на вибої свердловини. Для визначення потужності
N1* ,

яка витрачається на руйнування породи, використовується поняття

коефіцієнта корисної дії (ККД) η бурового долота. ККД визначається
наступним чином: якщо для обертання долота до вибою свердловини
підводиться механічна потужність N1, а на руйнування гірської породи
витрачається лише частка цієї потужності

N1* ,

то

N1* =

η ·N1. Величина η

залежить від осьового навантаження на долото F , властивостей бурового
розчину (густини, в'язкості, водовіддачі, показників фільтрації, концентрації
твердої фози та ін.), зношення опор і оснащення долота, а також від зміни умов
буріння на вибої свердловини. Для шарошкових доліт він дорівнює
ηш ≈ 0,1÷0,15, а для алмазних – ηа ≈ 0,01÷0,02 [21].
Механічну потужність N2, яка витрачається на поглиблення вибою
свердловини, можна записати у такому вигляді:
N2 = F·V,

(4.2)

де V - механічна швидкість буріння.
Тоді повна потужність N, яка витрачається на поглиблення вибою
свердловини дорівнює:
N = ηN1+ FV.
Розглядаючи

властивості

бурового

долота

(4.3)
як

динамічної

ланки,

скористаємось деякими припущеннями, а саме:
– буріння ведеться в ізотропних породах;
– середнє осьове навантаження на один зуб шарошки, який контактує з
вибоєм, постійне;
– швидкість обертання долота постійна;
– температура в зоні контакту зуба шарошки з породою нижче критичної;
МОНОГРАФИЯ

144

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

– очистка

вибою

свердловини

від

шламу

ефективна

.

і

витрата

промивальної рідини постійна;
– долото працює від моменту закінчення приробки його до вибою до
початку катастрофічного зношення в кінці рейсу;
– степінь зносу долота знаходиться в межах 0≤μ≤1, де 0 – відповідає
новому долоту, а 1 – повністю зношеному.
В умовах прийнятих допущень модель бурового долота правомірно
представити у вигляді алгоритмічної ланки типу "вхід – вихід", вхідної
величиною якої є потужність N, яка підведена до долота, а вихідною – проходка
h, (рис.4.1):
N(t)

h(t)

Бурове
долото

Рис. 4.1. Модель "вхід – вихід" бурового долота
Диференціальне рівняння, яке моделює роботу долота з урахуванням
прийнятих припущень, має такий вигляд [21]:

πD 2
wph = η (1 − µ ) N ,
4

(4.4)

де w – питома енергоємність руйнування гірської породи,
D – діаметр долота,
p=

d
– оператор Лапласа.
dt

Рівняння, яке зв'язує вхідний і вихідний параметри цієї ланки запишемо,
користуючись рівнянням (4.4), у такому вигляді:
S

dh
= η (1 − µ ) N (t ) ,
dt

(4.5)

або у вигляді рівноцінного йому інтегрального рівняння:
h = k ∫0t N (t )dt + h0 ,

де h0 - початкове значення проходки,
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Після перетворення рівняння (4.5) за Лапласом отримаємо:
wSpH ( p ) = η (1 − µ ) N ( p ) .

(4.7)

Тоді функція передачі долота W(p), яка є відношенням зображення за
Лапласом вихідної величини H(p) до зображення за Лапласом вхідної величини
N ( p ) при

нульових початкових умовах, дорівнюватиме:
W ( p) =

або

H ( p ) η (1 − µ ) ,
=
N ( p)
wSp

(4.8)

K,
p

(4.9)

W ( p) =

де K = η (1 − µ ) - коефіцієнт передачі долота.
wS

Тобто з позицій автоматизації бурове долото є динамічною інтегруючою
ланкою з відповідними часовими і частотними характеристиками.
Перехідна функція h(t) долота при N1(t)=1(t) (одиничний стрибок) і h0=0
дорівнює:
h(t ) = K ∫0t dt = Kt .

(4.10)

Отже перехідна характеристика долота являє собою пряму лінію, яка
нахилена до осі t під кутом arctgK.
Такий вигляд графік залежності h(t) має тільки у тому випадку, коли
μ=const i S=const, і буріння ведеться в ізотропних породах з постійними
параметрами режиму буріння, коли забезпечується постійне значення питомих
витрат енергії wi=const. Це спостерігається лише при бурінні породоруйнівним
інструментом, який не затуплюється, наприклад, алмазними долотами,
долотами типів БИТ 295,3М4; БИТ 214,3М5; 215,9М3-ГВ-R155; АП-214,3МС,
які забезпечують проходку на долото до 2000м або, навіть, до 6000м.
Проте при бурінні долотами з фрезерованим оснащенням або з вставним
твердосплавним оснащенням відбувається зношення твердосплавних вставок і
зубців шарошок за нелінійними законами, що відповідає класичній кривій
зношення Лоренца. Отже, вираз (1-μ), що входить у формулу для коефіцієнта
передачі К, є змінною величиною.
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Нелінійний характер зміни зносу долота примушує представити функцію
передачі (4.8) у вигляді добутку
W ( p ) = (1 − µ )

η

1
,
wS p

(4.11)

⋅

а алгоритмічну структуру долота у вигляді двох послідовно з'єднаних ланок:
нелінійного елементу і ідеальної інтегруючої ланки (рис.4.2).

Рис. 4.2. Алгоритмічна структура бурового долота
Отже, маємо нелінійну модель Гаммерштейна [28] у вигляді з'єднання
нелінійної безінерційної частини і лінійної динамічної ланки.
Проте, збільшення зносу долота при бурінні з постійними керувальними
впливами в ізотропних породах призводить до зменшення механічної
швидкості буріння. Для виявлення закономірності зміни механічної швидкості
буріння в часі були проведені промислові дослідження на декількох бурових
Прикарпатського управління бурових робіт.
Оскільки

механічна

швидкість

буріння

V(t)

визначається

через

диференціювання проходки h(t), то для виключення впливу помилки
диференціювання на результати аналізу визначили поточну проходку h(t) ,
проінтегрували два відомих [4] рівняння механічної швидкості буріння
(експоненти і гіперболи) при нульових початкових умовах. В результаті
отримали
h(t ) =

V0
(1 − e K Б t )
KБ

(4.12)

V0
ln(bt + 1) ,
b

(4.13)

h(t ) =

де

V0 -

початкове значення механічної швидкості буріння незатупленим

долотом;
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КБ – коефіцієнт, що характеризує степінь зменшення механічної швидкості
буріння, і який залежить від зносостійкості оснащення долота і від абразивних
властивостей гірських порід;
b – параметр зміщеної гіперболи.
Для оцінки параметрів нелінійних моделей (4.12) і (4.13) методом
найменших квадратів мінімізували функцію нев'язки. Критерієм адекватності
прийнято значення дисперсії.
Аналіз одержаних даних показав, шо при бурінні гірських порід з різними
фізико-механічними

і

абразивними

властивостями

долотами

різних

типорозмірів при різних, але постійних під час експерименту параметрах
режимів буріння, механічна швидкість буріння V(t) у більшості випадків
зменшується внаслідок зношування фрезерованого оснащення доліт за
гіперболічним законом. Тому перевагу надано моделі (4.13) і з меншим
значенням дисперсії.
При бурінні долотами з твердосплавним і алмазним оснащенням і
постійних параметрах режиму механічна швидкість буріння практично не
змінюється в часі, оскільки абразивне зношення твердосплавних зубців і
алмазів незначне. Зміни механічної швидкості буріння спостерігались тільки
тоді, коли починалось викришування або випадання зубців, що приводить до
зниження породоруйнівної властивості оснащення долота.
На рис. 4.3 зображено графік зміни проходки h(t), одержаний при бурінні
долотом 295,3 ТЗ в інтервалі 4820 – 4823,7м в однорідних цементованих
пісковиках з постійним осьовим навантаженням на долото F = 250кН
(свердловина № 812 Надвірнянського УБР ВАТ "Укрнафта", спосіб буріння роторний, швидкість обертання долота – n =1с-1 ).
Як видно з графіків, наведених на рис. 4.3, проходка в часі змінюється за
нелінійним законом, викликаним зношенням зубців долота. Після підйому
долота для заміни встановлено, що понад 60% зубців були сколоті біля основи
або випали.
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Рис. 4.3. Графіки зміни в часі механічної швидкості буріння V(t) і
проходки h(t)
На основі експериментальних досліджень і результатів обробки матеріалів,
одержаних

іншими

дослідиками

[24]

встановлено,

що

узагальненою

математичною моделлю механічної швидкості буріння є модель, запропонована
Р.А.Бадаловим:
V (t ) = V0 (1 +

де

V0

1
−
n
−
1
m(n − 1)V0 t ) n −1

,

(4.14)

- механічна швидкість буріння незатупленим долотом;

m – постійне число, яке використовується як коефіцієнт зносу, що є
функцією осьового навантаження на долото і швидкості обертання.;
n – показник степеня, який може приймати будь-яке значення від 0 до 4 в
залежності від властивостей долота і гірської породи, тобто n ∈ [0,4] .
Рівнянню (4.14) відповідає [24] закономірність зміни поточного значення
проходки h в часі


h(t ) = V0− ( n − 2)  (1 +



m(n − 1)V0n −1t )

−

n−2
n −1


(m(n − 2) )−1 ,



і залежність проходки h від механічної швидкості буріння V:
h (v ) =
МОНОГРАФИЯ

(V −γ − V0−γ )
mγ
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Останні три рівняння є важливими складовими математичної моделі
процесу буріння нафтових і газових свердловин.
Отже, з урахуванням прийнятих припущень алгоритмічну структуру
бурового долота як динамічної ланки системи автоматичного регулювання
параметрів режиму буріння, можна представити у вигляді послідовно з'єднаних
нелінійного елементу і ідеальної інтегруючої ланки, тобто у вигляді нечіткої
системи Гаммерштейна. Це дозволяє використати передавальну функцію
бурового долота як елемент системи автоматичного контролю і керування
процесом поглиблення нафтових і газових свердловин.
4.2. Вплив деформації колони бурильних труб і температури в свердловині
на точність вимірювання проходки долота
Аналіз похибок вимірювання проходки є актуальною науково-прикладною
задачею у зв’язку з тим, що інформація про проходку долота і про усереднене
значення механічної швидкості проходки, яка визначається за величиною
подачі бурильного інструменту, широко використовується при управлінні
процесом буріння нафтових і газових свердловин, а також розрахунках технікоекономічних показників процесу [3]. Після опрацювання інформації про подачу
бурильного інструменту можуть бути отримані такі показники ефективності
процесу заглиблення свердловини, як проходка на долото; рейсова швидкість
буріння; проходка за певний інтервал часу; час або енергія, що витрачається на
проходку певної величини; собівартість метра проходки; проходка за вахту (за
добу, за місяць, за рік) та ін. Перераховані показники є інтегральними
величинами, які отримують вимірюванням подачі бурильного інструменту або
часу, що витрачається на проходку певної величини. При визначені проходки
як інтегральної величини вдається значно знизити вплив різного типу завад, які
сильно викривляють інформацію про миттєві значення механічної швидкості
буріння. Ці завади пов’язані з тертям колони бурильних труб до стінки
свердловини,
МОНОГРАФИЯ
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деформацією

елементів

спуско-підіймального

механізму,

.

деформацією

бурильної колони тощо. Головними джерелами похибок вимірювання проходки
є

деформація колони бурильних труб

і елементів спуско-підіймального

механізму.
Однак, аналіз літературних джерел [108,109,111,114,115 та ін.] вказує на
недостатній об’єм проведених досліджень у напрямку визначення похибок
вимірювання проходки, обумовлених деформацією колони бурильних труб,
особливо для буріння похило-спрямованих свердловин і горизонтальних
ділянок свердловини.
Тому метою даного розділу є аналіз впливу деформації колони бурильних
труб (КБТ) на точність вимірювання проходки з урахуванням конструкції
свердловини, температури і сил, що діють на КБТ при заглибленні
свердловини.
Будемо вважати, що виміряним значенням механічної швидкості буріння
Vм(t) є швидкість подачі бурильного інструменту Vn(t). Тоді з урахуванням
завад η(t) можна записати
Vn(t) = Vм(t) ± η(t).

(4.16)

Проходка за інтервал часу Δt є інтегралом виразу (4.16):
∆t

∆h = ∫ Vn (t )dt ,
0

(4.17)

∆t

∆h = ∫ (V м (t ) ± η (t ) )dt .

або

0

Оскільки функція завади η(t), як правило, центрована, тому зі збільшенням
часу Δt складова

∆t

∫ η (t )dt → 0 і величина подачі бурильного

інструменту

0

наближається до фактичної проходки.
На рис. 4.5 наведено графік зміни поточного значення проходки h(t)
протягом 7 хвилин

при ручній подачі бурильного інструменту, який було

отримано в процесі буріння свердловини №719 Надвірнянського УБР. Для
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реєстрації проходки був використаний автоматичний потенціометр КСП-2
кл.0,5 і резистивний давач проходки (рис.4.4).

Рис. 4.4. Функціональна структура давача проходки:
1 – перетворювач лінійного переміщення КБТ у кутове;
2 – перетворювач кутового переміщення в напругу постійного струму;
3 – лінія зв’язку, 4 – нормуючий перетворювач; 5 – реєструючий пристрій;
6,7 – стабілізовані джерела живлення

Рис. 4.5. Графік зміни проходки в часі h(t) : Δh – величина подачі бурильного
інструменту, tn - час між черговими подачами
На рис.4.6 наведено графіки зміни проходки в часі h(t) (крива 1) і
механічної швидкості буріння Vм(t) (крива 2), отримані за показами цього
давача впродовж 11 годин буріння роторним способом установкою Уралмаш
ЗД-76 в інтервалі 2919-2929 м. Бачимо, що на глибині 2926 м збільшилась
механічна швидкість, що свідчить про зміну властивостей гірських порід,
оскільки параметри режиму буріння підтримували постійними.
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Рис. 4.6. Графіки зміни в часі проходки h(t) - (1) і механічної швидкості
буріння Vм(t) – (2)
Із графіків h(t), наведених на рис. 4.5 і рис. 4.6, видно, що на основі
інтегрального показника Δh може бути отримана об’єктивна інформація про
механічну швидкість буріння Vм(t), зміну умов на вибої свердловини і про
ефективність

обраних

вимірювання проходки

керувальних

дій.

Проте,

оптимальний

інтервал

Δh повинен бути таким, щоб забезпечити мінімум

загальної похибки. При цьому слід враховувати, що із збільшенням інтервалу
інтегрування деякі похибки зменшуються, а інші збільшуються. Зменшуються
похибки, зв’язані з нерівномірністю подачі інструмента, силами тертя,
вібраціями. Збільшується динамічна похибка, яка обумовлена дискретністю
вимірювань.
Тому розглянемо
методами

за

похибки

величиною

подачі

вимірювання
бурильного

проходки

Δh

інструменту,

непрямими
коли

давач

встановлений на одному з елементів спуско-підіймального механізму бурової
установки. В залежності від точки відбору інформації можливі наступні методи
вимірювання проходки і механічної швидкості буріння [115]: за величиною
переміщення верхнього кінця КБТ; за величиною переміщення талевого канату;
за кутом повороту додатково встановленого вимірювального барабану, який
зв’язаний тросом з талевим блоком; за кутом повороту барабану лебідки; за
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кутом повороту шківа крон-блоку. Функціональна схема послідовності
перетворень вертикальних переміщень нижнього кінця КБТ в переміщення
елементів спуско-підіймального механізму зображена на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Функціональна схема послідовності перетворень вертикальних
переміщень нижнього кінця КБТ в переміщення елементів спускопідіймального механізму: 1 – долото, 2 – колона бурильних труб,
3 – талевий канат, 4 – вимірювальний барабан, 5 – барабан лебідки, 6 – шківи
крон-блоку, αвб(t) – кут повороту вимірювального барабану, αбл(t) – кут
повороту барабану лебідки, αшк(t) – кут повороту шківа крон-блоку,
ДП1÷ДП3 – давачі проходки, Δh1÷ Δh3 – проходка, виміряна давачами ДП1÷ДП3 ,
РП1÷РП3 – пристрої для реєстрації
Оскільки в процесі буріння елементи спуско-підіймального механізму
деформуються,

що

веде

до

змін

коефіцієнтів

передачі

елементів

вимірювального ланцюга, то з позицій теорії похибок [113] для вимірювання
проходки слід вибирати методи, для реалізації яких потрібен вимірювальний
ланцюг, в який входить мінімальна кількість елементів спуско-підіймального
механізму. Тобто найкращою точкою відбору інформації про проходку є КБТ.
Дійсно, оскільки КБТ виконує функції каналу зв’язку, по якому
передається інформація про проходку долота hд з вибою на денну поверхню, то
МОНОГРАФИЯ

154

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

внаслідок дій різних завад на колону в свердловині, інформація спотворюється і
проходка долота hд вимірюється по переміщенню верхнього кінця КБТ hк з
певною абсолютною похибкою вимірювання
δ = hд - hк .

(4.18)

Ця похибка залежить, головним чином, від сил, що діють на КБТ при
бурінні (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Схема сил, що діють на КТБ свердловин: Lр , Lс – розтягнена та
стиснена ділянки, hд – проходка на долота, hк – переміщення верхнього кінця
КБТ
При цьому враховуються такі сили [108]: осьові сили розтягу під дією
власної ваги КБТ Fp; сила тертя КБТ в свердловині Fт, яка має різний вплив на
похибку при бурінні вертикальних, похило-скерованих і горизонтальних
свердловин; осьові сили стискання нижньої частини КБТ Fс при створенні
осьової сили на долото; зусилля від вібрації КБТ, які виникають при взаємодії
долота з вибоєм свердловини Fв; підіймальної сили промивальної рідини Fпс;
відцентрових сил при обертанні колони Fвц; сил, що створюють вигин в похилоспрямованих

і

горизонтальних

свердловинах

Fвг;

динамічних

зусиль,

обумовлених інерційними властивостями КБТ Fд; скручуючої сили, яка виникає
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при передачі крутного моменту на долото або при компенсації реактивного
моменту від вибійних двигунів (трубобурів, електробурів) Fск; розтягуючого
зусилля при прокачуванні промивної рідини Fпр; деформації під впливом
температури в свердловини Fтемп..
Вказані сили створюють певний кортеж
Cor <Fp, Fт, Fс, Fв, Fпр, Fвц, Fвг, Fд, Fск, Fпр, Fтемп.> ,

(4.19)

який комплексно впливає на КБТ у свердловині і тим самим на похибку
вимірювання проходки за переміщенням верхнього кінця КБТ. Отже величина
похибки ε вимірювання проходки є функціоналом всіх цих сил:
ε = φ(Fp, Fт, Fс, Fв, Fпр, Fвц, Fвг, Fд, Fск, Fпр, Fтемп.) .

(4.20)

Якщо припустити, що КБТ не деформована, то тоді похибка вимірювання
проходки ε=0 та hд=hк. Тільки, якщо довжина колони труб lo→0, – коефіцієнт
передачі КБТ як вимірювального перетворювача дорівнюватиме:
K

КБТ

=

dhк

dhд

= 1.

(4.21)

Проте, при поглибленні свердловини і в процесі спуско-підіймальних
операцій коефіцієнт ККБТ ≠ 1. В процесі поглиблення свердловини похибки
вимірювання проходки долота призведуть до появи похибок у визначенні
техніко-економічних показників за рейс і параметрів, які характеризують
процес руйнування породи.
Класифікацію сил, що діють на КБТ при заглибленні свердловин

в

залежності від причини їх появи, зображено на рис. 4.9.
При спуско-підіймальних операціях неточнність визначення довжини КБТ,
опущеної у свердловину, може призвести до аварії, пов’язаної з проходженням
низу бурильного інструменту в районі можливих обвалів, уступів та ін.
В процесі поглиблення свердловини на КБТ комплексно впливає весь
кортеж сил (4.19). Внаслідок цього, поряд з розтягненою ділянкою КБТ Lр
зв’являється стиснена ділянка Lс, обумовлена осьовою силою F на бурове
долото. Довжина стисненої нижньої ділянки КБТ з урахуванням сил опору руху
нижньої ділянки Fтр.с дорівнює [108,115]
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Lc =
де Крід = 1-

F + Fтр.с

γ т ЕК рід

,

.

(4.22)

γ рід
- коефіцієнт, який враховує підйомну силу промивальної рідини;
γт

γт – питома вага матеріалу труб, кН/м3;
Е – модуль пружності, кН./м2;
γрід – питома вага промивальної рідини, кН./м3.
Отже, довжина L КБТ є сумою довжин розтягненої Lр і стисненої Lс
ділянок:
L = Lр + Lс .

(4.23)

динамічні зусилля, обумовлені інерційними
властивостями колони, Fд
осьова сила стиснення нижньої частини КБТ
при створенні осьової сили на долото, Fс
зусилля від вібрації КБТ, які виникають при
взаємодії долота з вибоєм свердловини, Fв

F
викликані
керувальними

сила тертя КБТ у свердловині, Fт

ω

відцентрові сили при обертанні КБТ , Fвц

діями

скручуюча сила, яка виникає при передачі
крутного моменту на долото під час компенсації
реактивного моменту від вибійних двигунів, Fск

Сили, що діють
на КБТ у ході

підіймальна сила промивальної рідини, Fпс

Q

поглиблення
свердловини

розтягуюча сила при прокачуванні промивальної рідини, Fпр

викликані
геолого-

α

сили, що створюють вигін КБТ в похило
спрямованих свердловинах, Fвг

технічними
умовами

L

осьова сила розтягу під дією власної ваги КБТ, Fр
деформація КБТ під впливом температури в
свердловині, Fтемп

T

Рис. 4.9. Класифікація сил, що діють на КБТ при заглибленні свердловини:
F – осьова сила на долото, ω – швидкість обертання долота, Q – витрата
промивальної рідини, α – кут похилу свердловини, L – довжина свердловини,
T – температура в свердловині
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Для визначення сумарної лінійної деформації в процесі поглиблення
свердловини розглянемо деформації від окремих сил, що складають кортеж
(4.19). Для цього розглянемо елемент Δl в колоні бурильних труб на відстані l
від верхнього кінця (рис.4.10) і вплив температури на деформацію КБТ.

Рис. 4.10. Схема сил, що діють на елемент Δl
Збільшення довжини розтягненої ділянки КБТ Δlр під впливом ваги з
урахуванням

впливу

температури

Т

свердловини

виштовхуючої

сили

промивальної рідини на модуль пружності Е визначимо за формулою [108]:
∆l p =

l ⋅ ∆l (γ т − γ рід )
E (T )

.

(4.24)

Зменшення довжини стисненої ділянки Δlс під впливом ваги з урахуванням
впливу температури Т свердловини виштовхуючої сили промивальної рідини на
модуль пружності Е визначимо за формулою [108]:
∆l с =

l ⋅ ∆l (γ т − γ рід )
E (T )

.

(4.25)

Різниця між формулами (4.24) та (4.25) полягає в тому, що координата l
(рис.4.10) в формулі (4.24) відноситься до розтягненої ділянки, а у формулі
(4.25) – до стисненої ділянки КБТ.
Деформація КБТ під впливом температури Т в свердловині також суттєво
впливає на абсолютну похибку вимірювання проходки. Проте, більшість робіт
із дослідження теплового стану свердловин присвячено лише вивченню
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природних температур, обумовлених тепловим полем землі [109], що містять
дані про температуру промивальної рідини, яка перебуває у стані спокою.
Проте, питання закономірності зміни температури в свердловині після початку
циркуляції промивальної рідини вивчено недостатньо. Будемо виходити з того,
що температура перших 30 м [109] земної кори залежно від температури
повітря коливається протягом року.
Під час поглиблення свердловини температура КБТ змінюється за рахунок
теплообміну з грунтом навколо КБТ, промивальною рідиною і повітрям.
Врахуємо, що функція температури повітря в будь-якому регіоні України
описується рівнянням [110]:
Tп = Тср + Аcos(ωτ),

(4.26)

Tп = Тср + Аcos(0,717259∙10-3 (n – 1)τм ),

(4.27)

або
де Тср – середньорічна температура повітря в регіоні (наприклад, для Луганської
області Тср=8,950, для Чернігівської області Тср=7,650, для Черкаської області
Тср=8,450 , для Криму Тср=11,40, для Закарпатської області Тср=8,850);
A=

Tлип. − Tсіч.
,
2

де: Тлип., Тсіч. – середні температури липня і січня місяців (для названих вище
регіонів цей параметр дорівнює, відповідно А = -12,95; А = -11,95; А = -11,05; А
= -11,3; А = -11,05);
ε =0; ω

=

2n

τp

, τр – кількість годин в році;

n – номер місяця в році;
τ = (n-1) τм ;
τм - кількість годин в одному місяці року.
Для функцій температур (4.26) і (4.27) у літературі [110] подається
формула для визначення температури Тг грунту:
1
 Аh ⋅ exp(ω ′y ) cos(ωτ − ε − ω ′y − δ )
,
Tг = Т ср + Г е  + у  +
2
2
β
′
′
(h + ω ) + ω
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де: Ге – геотермічний градієнт;
β = αn / λ ;
αn – коефіцієнт теплопередачі з поверхні грунту в атмосферу;
λ – коефіцієнт теплопровідності грунту;
у - ордината, спрямована до центру землі;
ω′ =

ω ;
2α

δ = arctg(ω'/(h+ ω')).
З врахуванням формули (4.28) за даними гідрометеоцентру середньорічних
та середньомісячних температур для кожного регіону України, а також
довідкових даних фізичних коефіцієнтів, що входять до формули (4.28), можна
розрахувати природне температурне поле в грунті на певній глибині [110].
Наприклад, на глибині 0,8 м температура грунту змінюється від -0 5 до +40С в
лютому місяці, до +16 до +190С у серпні місяці. По мірі поглиблення
свердловини температура поступово зростає. Проте, в різних регіонах
температура на тій самій глибині різна. Вона визначається інтенсивністю
зростання температур dT/dL з глибиною L, тобто геотермічним градієнтом Ге,
який залежить від густини теплового потоку q землі і питомого теплового
опору ξ гірських порід [109]:

Ге =

dT
dL

= qξ .

(4.29)

Як правило [109], геотермічний градієнт обчислюють як зміну температур
порід при поглибленні свердловини на 100 м:
Г е = 100

Т 2 − Т1
L 2 − L1

,

(4.30)

де Т1 і Т2 – температура 0C гірських порід, виміряна на глибинах L1 i L2 .
Середній геотермічний градієнт для свердловин Західної України дорівнює
2,30С / 100м, для Східної України - 3,10С / 100м [109]. Проте, відомо [109], що
під

час

поглиблення

свердловини

з

винесенням

вибуреної

породи

промивальною рідиною різко порушується природна температура гірських
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порід в свердловині, а саме: нижні шари порід охолоджуються промивальною
рідиною, що надходить із зовні, а верхні - підігріваються рідиною, нагрітою у
нижній частині свердловини. Отже, вплив промивальної рідини на температуру
в свердловині залежить не тільки від глибини L свердловини, але й від режиму
промивання, часу після завершення

промивання до моменту вимірювання

температури, розподілу вздовж стовбура свердловини геотермічного градієнта
Ге та інших чинників.
Тому визначення температури циркулюючої промивальної рідини на
різних ділянках стовбура свердловини є досить складним завданням, що
вимагає

проведення

вимірювань

у

спеціальних

свердловині

досліджень.

можна

застосувати,

Для

електротермічних

наприклад,

систему

струмовідводу до електробура, яка уможливлює електричний зв’язок із вибоєм
в процесі прокачування бурильними трубами промивальної рідини. Найбільш
важливі дослідження закономірностей зміни температури циркулюючої
промивальної рідини були проведені в Азербайджані [109], де вперше за
допомогою термометра ТПФ було здійснено серію вимірювань температури
промивальної рідини безпосередньо поблизу вибою (на вході в електробур) по
мірі заглиблення свердловини до 3000 м. Було встановлено, що після
припинення циркуляції промивальна рідина підігрівається і з часом досягає
природної температури гірських порід. Проте, при періодичному прокачуванні
промивальної

рідини

в

процесі

поглиблення

стінки

свердловини

охолоджуються . Ступінь охолодження залежить від глибини свердловини L,
геотермічного градієнту Ге , теплоємності і теплопровідності гірських порід λ,
діаметра свердловини, тривалості спуско-підіймальних операцій і промивання
за рейс, кількості прокачувального бурового розчину та ін.
За даними [109] вимірювань побудовано криву зміни температури Т
промивальної

рідини на глибині вибою свердловини L=2970м з моменту

увімкнення насоса спочатку без вмикання електробура, а потім (із досягненням
деякого мінімального значення) з увімкненим електробуром (рис.4.11).
Як видно з графіка, зображеного на рис.4.11, температура промивальної
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рідини на початку циркуляції швидко зменшується, досягає мінімуму, а потім
внаслідок

загального

прогрівання

рідини

протягом

декількох

годин,

підвищується на 2÷4 0С.

Рис. 4.11. Графік зміни температури промивальної рідини на вході в
електробур після початку циркуляції на глибині 2970 м
Особливий

інтерес

викликають

закономірності

зміни

температури гірських порід для конкретного родовища,

природної
температури

промивальної рідини на вибої до початку циркуляції і після зниження
температури до мінімальної величини у мірі поглиблення свердловини вздовж
її стовбура, що наведені на рис.4.12.

Рис. 4.12. Графік зміни природної температури гірських порід (1) та
промивальної рідини на вибої свердловини до початку циркуляції (2) і
після зниження температури до мінімальної величини у мірі поглиблення
свердловини (3) вздовж її стовбура
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Аналіз наведених вище результатів вимірювань температури промивальної
рідини, а також результатів досліджень інших авторів [108,111], дозволяє
визначити наступне.
Перше. Температура промивальної рідини на вибої Трід. у свердловині після
спускання КБТ до початку циркуляції бурового розчину може бути визначена
із наступного співвідношення
Трід. в = Тср + L∙ b1 ,

(4.31)

де Тср – середньорічна температура даного району в 0С (для Апшеронського
півострова вона дорівнює 14,50С; в умовах України ця температура
наближається лише до середньорічної температури в Криму - 11,40С [109], в
інших регіонах вона коливається від 7,650С до 8,850С в Закарпатті);
L – глибина свердловини, м;
b – коефіцієнт, який залежить від геотермічного градієнту Ге для даного
регіону, діаметру свердловини і бурильних труб, тривалості спускопідіймальних операцій і режиму промивання, 0С/м, (для умов експерименту
b1=0,0176).

Коефіцієнт

b1

має

розмірність

геотермічного

градієнту

і

характеризує зміну температури промивальної рідини у мірі поглиблення
свердловини [109].
Друге. З початком циркуляції температура промивальної рідини швидко
зменшується і через певний час досягає мінімального значення
Трід. мін = Тср + L∙ b2 ,

(4.32)

де b2 – коефіцієнт, який залежить від геотермічного градієнту Ге, діаметру
свердловини та бурильних труб, тривалості спуско-підіймальних операцій і
промивання (для умов експерименту b2=0,0111 [109]).
Із збільшенням глибини свердловини зростає різниця між температурою
промивальної рідини на вибої, виміряної безпосередньо після спускання КБТ
Трід.

в

Трід.

мін.

і мінімальною температурою в процесі циркуляції промивальної рідини
Вона характеризує спад температури Тсп після початку циркулювання

промивальної рідини і може бути обчислена за наступною формулою
Тсп = Трід. в – Трід.мін = L(b1 - b2),
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Тсп = L∙ b3,

або

(4.33)

де b3 – емпіричний коефіцієнт, який характеризує величину спаду температури
від Трід. в до Трід.мін (для умов експерименту b3 =0,0176-0,0111 = 0,0065 [109]).
Із збільшенням глибини свердловини температура промивальної рідини на
її вибої досягає мінімального значення Трід.мін пізніше. Час tсп, за який
температура промивальної рідини на вибої свердловини спадає, дорівнює [109]
tсп ≈ b4 (Трід.мін – Тср),

(4.34)

де tсп – час, за який температура промивальної рідини спадає від Трід. в до Трід.мін ;
b4 – емпіричний коефіцієнт, b4 = 1,12.
Підставимо значення Трід.мін в формулу (4.34). Отримаємо
tсп ≈ b4 [(Тср + L∙ b2) - Тср] = b5 ∙ L,

(4.35)

де b5 = b4 ∙ b2 = 0.0125 для умов експерименту.
Крім цього, із збільшенням глибини свердловини зростає температура
промивальної рідини на виході із свердловини (виміряна в жолобі) і на вході
(виміряна в маніфольді). Різниця між ними в літній період року складає 2-30С.
Отже, головний теплообмін відбувається між верхніми і нижніми шарами
гірських порід, які перетинає свердловина.
Зв’язок між температурою промивальної рідни на вибої свердловини
Трід.мін, температурою на виході Твих і глибиною свердловини L описує формула
Трід.мін = Твих + L∙ b6 ,
де b6 – емпіричний коефіцієнт, який для умов експерименту b6 = 0,0027.
Третє. Залежність для визначення температури циркулюючої промивальної
рідини по глибині свердловини має такий вигляд
Трід. = Тср + а∙l+b∙L ,

(4.36)

де a, b – емпіричні коефіцієнти, значення яких залежать від регіону, в якому
буриться свердловина,

0

С/м;

l , L – відповідно поточна і гранична глибина свердловини, м.
Для практичних розрахунків автори робіт [108,111] рекомендують
використовувати рівняння (4.36) з середніми значеннями коефіцієнтів a та b.
Тоді

для

МОНОГРАФИЯ

умов

Апшеронського

півострову
164

температура

циркулюючої

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

промивальної рідини, можна визначити за формулою:
Трід. ≈ 14,5 + 0,004l + 0,0085L .

(4.37)

З формули (4.37) видно, що температура промивальної рідини в гирлі
свердловини має певне значення, яке залежить не тільки від глибини
свердловини, але й від середньої температури Тср в регіоні, де буриться
свердловина.
Отже, для Луганської області це буде рівняння :
Трід. 1 = 8,05 + 0,004l+0,0085L ,
для Чернігівської області:
Трід. 2 = 7,65 + 0,004l+0,0085L ,
для Черкаської області:
Трід. 3 = 8,45 + 0,004l+0,0085L ,
для Криму:
Трід. 4 = 11,4 + 0,004l+0,0085L ,
для Закарпаття:
Трід. 5 = 8,85 + 0,004l+0,0085L .
Оскільки складова 0,004l ≈ 0, то ці рівняння спрощуються.
Проте, в усіх цих рівняннях не враховується діапазон змін температури
протягом року від максимальної в липні місяці до мінімальної в січні. Тому
пропонується замість Тср в рівняннях (4.36), (4.37) використати функцію
температури повітря в будь-якому регіоні України, яка описується рівняннями
(4.26) або (4.37). Тоді рівняння (4,36) можна переписати у такому вигляді:
Tрід = Тср + Аcos(ωτ - ε) + al + bL,

(4.38)

Tрід = Тср + Аcos(0,72∙10-3 (n – 1)τм ) + al + bL,

(4.39)

або
а рівняння (22) буде мати такий вигляд, наприклад для Луганської області:
Tрід = 8,05 + Аcos(0,72∙10-3 (n – 1)τм ) + 0,004l+0,0085L,

(4.40)

Аналогічно можна записати такі рівняння для інших регіонів України.
Слід також врахувати, що температура промивальної рідини Tрід у мірі
поглиблення свердловини зростає з постійним геотермічним градієнтом Ге
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незалежно від граничної глибини свердловини L. Крім того, незалежно від
глибини свердловини КБТ має температуру TКБТ, яка дорівнює температурі
промивальної рідини Tрід. Такий висновок є справедливим, оскільки КБТ,
теплопровідністю у 100 раз більшою за теплопровідність промивальної рідини і
товщиною в декілька міліметрів, в порівнянні з рідиною стосовно передачі
тепла від промивальної рідини до труби. Отже, КБТ має температуру TКБТ, яка
дорівнює температурі промивальної рідини, є безінерційною ланкою, тобто
TКБТ = Tрід= Тср + Аcos(0,72∙10-3 (n – 1)τм ) + аl + bL.

(4.41)

З підвищенням температури нелінійно зменшується модуль пружності
бурильних труб. Проте, в діапазоні температур до 2000 можна вважати, що
значення модуля пружності зменшується за лінійною залежністю [108]
Е(TКБТ) = Ео – СЕ Тсв ,

(4.42)

де: Ео – модуль пружності матеріалу труб при Т = 0 0С, кН/м2 ;
Ео = 205∙106 кН/м2 – для сталевих труб і Ео = 72∙106 кН/м2 – для
легкосплавних бурильних труб (ЛБТ);
СЕ – коефіцієнт зміни модуля пружності, кН/м2∙градус;
СЕ = 0,048∙106 кН/м2∙0С – для сталевих труб і Ео = 0,085∙106 кН/м2 ∙ 0С – для
ЛБТ;
Тсв = Т0 +Ге l [110] – розподіл температур по глибині свердловини l ;
Т0 – середня температура нейтрального шару порід на глибині 10÷30 м від
поверхні землі, 0С;
Ге – геотермічний градієнт, 0С/м;
l – поточна глибина свердловини, м.
Користуючись рівнянням (4.41), можна визначити зміну модуля пружності
Е(TКБТ) КБТ в залежності від температури труб за формулою для середнього
значення модуля пружності [108]

або

E

ср

МОНОГРАФИЯ

≈E −C
0

( )

1 L
∫ E TКБТ dl ,
L 0

(4.43)

1L
∫ ( 0,004l + 0,0085 L + 12) dl ≈ E0 − C E (12 + 0,01L ) ,
E L
0

(4.44)

E

ср

=

0
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де 12 – середньорічна температура повітря для Прикарпаття у квітні, 0С;
0,004l ≈ 0.
В залежності від температури КБТ збільшується лінійні розміри колони на
величину:
L

δT = λT ∫ TКБТ dl =λT (12 + 0,001L) L ,

(4.45)

0

де λТ – температурний коефіцієнт лінійного розширення матеріалу труб, 1/0С.
Для сталевих труб λТ =12,0∙10-6 1/0С, для ЛБТ - λТ =22,0∙10-6 1/0С.
Наприклад,

при

поглибленні

вертикальної

свердловини

сталевими

бурильними трубами за температури повітря +2 0С та глибині вибою L = 2000м
лінійні розміри КБТ збільшаться на δТ = 12,0∙10-6∙(12+0,01∙2000)2000 = 0,768 м.
Отже, бачимо, що для підвищення точності вимірювання проходки долота
давач проходки повинен мати компенсацію температурної похибки.
Четверте.

Наступна

складова

похибки

вимірювання

проходки

за

переміщенням верхнього кінця КБТ (при роторному бурінні) – це вплив
відцентрових сил, які разом з осьовою силою на долото створюють спіральну
конфігурацію колони. Довжина

lп півхвилі прогину КБТ визначається за

відомою формулою Г.М.Саркісова [108]

2

In тр
95,6 

lп =
 0,5 z +  0,25 z + 2,15
g тр
n тр 








0,5







0,5

,

(4.46)

де nтр – швидкість обертання КБТ, об/хв.;
z – відстань від перерізу колони, що розглядається, до нейтрального перерізу,
в якому напруження розтягу і стиснення відсутні (для розтягнутої ділянки
колони величина додатна, а для стисненої – від’ємна), м;
I – екваторіальний момент інерції поперечного перерізу тіла труби, м4;
gтр – питома вага матеріалу труб, кН/м3.
Користуючись формулою (4.46), можна визначити довжину півхвилі для
нижньої стисненої Lс і для верхньої розтягненої Lр ділянок КБТ. Проте,
величину стріли прогину в півхвилі обмежують стінки свердловини, тобто
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стріла прогину «с» є функцією діаметрів свердловини dсв , долота dдол і труб dтр .
Оскільки середній діаметр свердловини дорівнює [111]
dсв =1,2 dдол,

(4.47)

тоді величина стріли прогину півхвилі КБТ дорівнюватиме
с = 0,5 (1,2dдол – dтр ) .

(4.48)

Якщо довжина півхвилі КБТ досягає десятків метрів, а величина прогину –
декілька сантиметрів, то для спрощення розрахунків доцільно знехтувати
кривизною КБТ у межах півхвилі та обчислювати фактичну довжину труби lф в
цих межах як гіпотенузу прямокутного трикутника [108]:
lф = (lв2 + с2)0,5 ,

(4.49)

де lв – вертикальна проекція півхвилі на вісь свердловини, м.
Взявши вказане за основу, можна визначити відрізки різниць довжин
півхвиль відносно свердловини відповідно для розтягненої Δ lр і стисненої Δ lс
ділянки КБТ:

(

∆l pi = l 2pi + c 2

)0,5 − l pi ,

∆lci = (lci2 + c 2 )

0,5

− lci .

(4.50)
(4.51)

Кількість таких відрізків визначається відношенням довжин розтягненої Lp
і стисненої Lc ділянок КБТ до відповідних вертикальних проекцій півхвиль

n=

Lp

,

(4.52)

Lc
.
l ci

(4.53)

l pi

m=

Отже, сумарні відхилення довжини розтягненої верхньої та стисненої
нижньої ділянок КБТ від відповідних розмірів свердловини можна визначити,
користуючись формулами [115]

(

∆l p = n l 2pi + c 2


)0,5 − l pi  ,

0,5
∆lc = m (lci2 + c 2 ) − lci  .



(4.54)
(4.55)

Після підстановки значень n i m із формул (4.52) і (4.53) у формули (4.54) і
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(4,55) та нескладних перетворень отримаємо:

(( ) − 1)L ,
= ((1 + K ) − 1)L ,

∆l p = 1 + K p2

∆l c

де K p =

c
l pi

, Kc =

0,5

2 0,5
c

p

c

(4.56)
(4.57)

c
.
l ci

П’яте. При прокачуванні промивальної рідини відбувається довжина КБТ
зростає, якщо може бути визначено за формулою [112]:
δ пр =

0,1d в рпр

∆ т Е (Т КБТ )

∆l ,

(4.58)

де: dв – внутрішній діаметр труби, м ;
рпр – тиск промивальної рідини, кН/м2 ;
Δт – товщина труб, м.
Шосте. Тепер розглянемо силу опору Fтр руху КБТ, яка при заглибленні
свердловини може бути визначена за формулою [113,114]:
Fтр = 0,6θсυqLc + 0,4 θp υqLp = Fтр.c + Fтр.р ,

(4.59)

де: θс і θр – сумарні кути охоплення криволінійного стовбуру свердловини
відповідно стиснутою і розтягненою ділянками КБТ, які обчислюються з
використанням значень кутів і азимутів викривлення, отриманих при
інклінометричних вимірюваннях, рад;
q – вага одиниці довжини колони з урахуванням виштовхую чого впливу
промивальної рідини;
υ – коефіцієнт опору, який для практичних розрахунків можна вважати
постійним і рівним υ = 0,2 [113];
Fтр.c – сила опору руху стисненої ділянки КБТ;
Fтр.р – сила опору руху розтягненої ділянки КБТ.
Закон зміни параметру θ з глибиною для мало викривлених свердловин
наближається до лінійного і значення його зростає приблизно на 1 радіан на
1000 м глибини.
Отже, формулу (4.59) можна переписати у спрощеному вигляді
Fтр = q(0,12θсLc + 0,08 θpLp) ,
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із якої бачимо, що загальна сила опору складається з двох сил – сили опору
руху стисненої Fтр.c і розтягнутої Fтр.р ділянок КБТ.
Перша складова рівняння (4.60) може бути використана для обчислення
довжини стиснутої ділянки КБТ при створенні необхідної осьової сили F на
долото за формулою (4.22).
Користуючись вище наведеними формулами, можна скласти наступну
методику розрахунку сумарної лінійної деформації КБТ у процесі поглиблення
свердловини, яка передбачає такі кроки.
Спочатку визначається довжина Lc стиснутої ділянки КБТ без урахування
Fтр.c, а потім, користуючись формулою (4.59), обчислюється Fтр.c і остаточно
знаходиться Lc з урахуванням Fтр.c. Цю величину необхідно врахувати під час
розрахунку деформації стисненої ділянки КБТ за формулою:

(

δ c = γ т − γ рід

) E (lT⋅ ∆l

КБТ

)

.

(4.61)

Другу складову Fтр.р слід враховувати при визначенні величини деформації
розтягненої ділянки за формулою

(

δ p = γ т − γ рід

) E (lT⋅ ∆l

КБТ )

,

(4.62)

де координата l відноситься до розтягненої ділянки, тоді як у формулі для δс –
до стисненої ділянки КБТ.
Після заміни ваги одиниці довжини КБТ на питому вагу з урахуванням
виштовхуючої сили промивальної рідини формула (4.59) набуде вигляду:
Fтр = Fтр.c + Fтр.р = 0,12θс(γт + γрід)SLс +0,08θр(γт + γрід)SLp,

(4.63)

де S – площа поперечного перерізу стінок бурильних труб, м2.
Стиснення КБТ від сил тертя визначається за формулою [115]:

δ тp =

∆Fтp (l )

E (TКБТ )S

∆l ,

(4.64)

де ΔFтр(l) – сила тертя, яка прикладена до елемента Δl труби, кН.
Сумарне збільшення довжини КБТ при поглибленні свердловини дорівнює
сумі усіх деформацій
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(

Lp

)

(

Lс

)

(

.

)

δ = ∫ δ т + δ рід dl + ∫ δ p − ∆lp + δ тр dl − ∫ δ с − ∆lс + δ тр dl .
0

0

0

(4.65)

Підставимо у рівняння (4.65) формули (4.44), (4.45), (4.56)÷(4.58),
(4.61)÷(4.63). Після інтегрування і перетворень, отримаємо формулу, за якою
визначається збільшення δ довжини КБТ у процесі поглиблення свердловини
роторним способом:
δ = λт (12 + 0,01L) L +

0,1d в Ррід

∆ т [Ео − СЕ (12 + 0,01L)]

L+

(γ т − γ рід )(1 − 0,8θрυ ) L2 −  (1 + K 2 )0,5 − 1 L −

 p
p

2[Ео − СЕ (12 + 0,01Lр )] p 
(γ т − γ рід )(1 + 1,2θcυ ) L2 −  (1 + K 2 )0,5 − 1L .
−

(4.66)

+

2[Ео − СЕ (12 + 0,01Lc )]

c




c




c

При бурінні турбобурами і електробурами у зв’язку з тим, що КБТ у цьому
випадку не обертається, попередній вираз спрощується і може бути поданий у
такому вигляді:
δ = λт (12 + 0,01L) L +

0,1d в Ррід

L+
∆ т [Ео − СЕ (12 + 0,01L)]
γ т − γ рід 1 − 0,8θ рυ
γ т − γ рід (1 + 1,2θ cυ )
+
L2p −
L2
2 Ео − СЕ 12 + 0,01Lр
2[Ео − СЕ (12 + 0,01Lc )] c

(
[

)(
(

)
)]

Друга складова рівняння (4.67)

(

)

0,1d в Ррід

∆ т [Ео − СЕ (12 + 0,01L)]

L

(4.67)
.

характеризує

видовження КБТ за рахунок тиску промивальної рідини Ррід і складає лише
декілька міліметрів.
Четверта складова рівняння (4.67)

(γ т − γ рід )(1 + 1,2θcυ )L2c

[

(

2 Ео − СЕ 12 + 0,01Lc

)]

визначає зміну

довжини КБТ внаслідок сил опору в стисненій частині колони і складає одиниці
сантиметрів.
Якщо знехтувати цими складовими, з огляду на те, що загальне
видовження КБТ може досягати десятків метрів, тоді рівняння (4.67) набуває
такого вигляду
δ виб = λт (12 + 0,01L) L +
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[

(

2 Ео − СЕ 12 + 0,01Lp

)]

(4.68)
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Рівняння (4.68) можна спростити, враховуючи, що υ = 0,2, γт = 77 кН/м3
(сталь марки D), γрід = 12,5 кН/м3 , Ео = 205∙106 кН/м3 (для сталевих труб),
СЕ = 0,048∙106 кН/м3∙ 0С, λт = 12,0∙106 1/ 0С (для сталі), θ = 0,001 рад/м.
Аналіз формули (4.68) доводить, що подовження КБТ визначається,
здебільшого температурою свердловини, яка зростає із поглибленням. Проте,
подовження від власної ваги компенсується певною мірою стисненням в
результаті зростання сил опору і при деякій глибині відбувається повна
компенсація. Задану глибину можна визначити, прирівнявши до нуля складову
1-0,8 θрυ чисельника виразу (4.68), тобто
1-0,8 θрυ = 0.

(4.69)

Із (4.69) при υ = 0,2 і θр = 0,001 рад/м, отримаємо 0,8θр0,2 = 1,
θр = 1/(0,8∙0,2) = 1/0,16 = 6,25 рад. Звідси глибина, при якій відбувається повна
компенсація видовження колони за рахунок стиснення, дорівнює L = 6,25/0,001
= 6250 м. Це добре корелює з даними, наведеними у роботі [108].
У подальшому сили опору руху колони зростають настільки, що величина
стиснення КБТ не тільки компенсує, але й перевищує видовження колони від
температури (рис.4.13).

Рис. 4.13. Графік зміни довжини сталевих бурильних труб у залежності від
глибини свердловини в процесі буріння свердловини електробуром
При бурінні роторним способом величина δ буде меншою, оскільки

(

) (

)

враховуються дві додаткові складові рівняння (4.67): (1 + K p2 ) − 1 і (1 + K c2 ) − 1 ,
які входять до цього рівняння зі знаком «мінус».
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При заглибленні свердловини довжина КБТ змінюється, як це випливає з
формули (4.67), насамперед через коливання осьової сили на долото, що веде до
перерозподілу довжини розтягненої Lp і стисненої Lс частин КБТ. У зв’язку з
цим можливо перевірити експериментально справедливість формули (4.67) та
інших формул.
Експеримент із виявленням впливу осьової сили на зміну довжини КБТ
був проведений на вертикальній ділянці свердловини №185 «Північна Долина»
Прикарпатського УБР ВАТ “Укрнафта”. Проектна глибина – 2700/2710 м, мета
буріння – експлуатація, вид свердловини -похило-спрямована, відхилення від
вертикалі - 130 м, азимут буріння - 238º. Буріння здійснюється буровою
установкою Уралмаш-4Е-76, лебідка ЛБУ-1200 (У-2-5-5), вишка Вб-53-320,
крон-блок УКБ-6-270, телевий блок, гакоблок УТБК-5-225, вертлюг УВ-250,
ротор Р-560, насоси У8-6МА2, привод насосів СДБО-99/49-8 – 2 шт.,
потужність 1260 кВт, двигуни лебідки і ротора АКБ-114-6 – 2 шт.,
трансформатор ТМБ-250-830/10. На усті свердловини наявні: противикідне
обладнання ОПЧ-280/80х35, колонна головка ОКК-350х146х245х324, фонтанна
арматура АФЗ-65х350. У ході експерименту на глибині 1700 м буріння
здійснювалося електробуром Е240-8Р, долотом 295,3 С-ЦВ, продуктивність
насосів 32 л/с.
При визначенні початкової осьової сили Fпоч.1 КБТ загальмовували. В
процесі

подальшого

поглиблення

свердловини

значення

осьової

сили

поступово зменшувалось до Fпоч.2 . Після цього КБТ розгальмовували і осьову
силу швидко збільшували до величини Fпоч.1, при цьому вимірювали величину
переміщення hп верхнього кінця КБТ.
Результати експерименту наведені у табл. 4.1.
Величину розрахункового збільшення довжини КБТ δрозрах. визначили як
різницю приростів довжини КБТ, які обчислювалися за формулою (4.68) для
початкового і кінцевого значень осьової сили. Різниця між розрахованими і
експериментальними

даними

пояснюється

неповнотою

інформації

про

конфігурацію свердловини і тим, щоо величин переміщення верхнього кінця hк
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КБТ при зміні осьової сили від Fкінц. до Fпочатк.. входить також величина
проходки долота hд за цей час. Чим більше різниця ΔF = Fпочатк.–Fкінц. , тим
більший час потрібний для збільшення осьової сили до значення Fпочатк.. Якщо
різниця становить ΔF→0, то експериментальні і теоретичні значення
результатів співпадають.
Таблиця 4.1
Результати експерименту
№

Fпочатк., кН

Fкінц., кН

Δ F, кН

δфакт, м

δрозрах, м

1

72

52

10

0,12

0,13

2

74

58

16

0,09

0,08

3

66

54

12

0,03

0,02

4

64

45

19

0,09

0,07

5

62

42

20

0,11

0,09

6

57

41

16

0,04

0,03

7

82

55

27

0,13

0,12

8

65

32

33

0,17

0,14

9

60

43

17

0,05

0,08

10

62

44

18

0,06

0,06

Отже, подальший розвиток отримав метод аналізу впливу деформації
колони бурильних труб на абсолютну похибку вимірювання проходки долота в
процесі поглиблення нафтових і газових свердловин, що на відміну від
існуючих методів, які не враховують вплив температури на похибку
вимірювання, дає змогу враховувати реальні залежності деформації колони
бурильних труб від температури, які спостерігаються при бурінні свердловини,
що підвищує достовірність і точність отриманих результатів вимірювання
проходки. Отримані результати можуть бути рекомендовані для розрахунків
похибок вимірювання проходки долота на базі переміщення верхнього кінця
колони бурильних труб з урахуванням коливань температури в регіоні. При
проектування пристроїв, що контролюють проходку долота, слід здійснювати
корекцію температурної похибки.
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4.3. Критерії оптимізації процесу буріння глибоких свердловин долотами з
полікристалічним озброєнням типу PDC
Питання розроблення і дослідження критеріїв оптимізації технологічного
процесу буріння нафтових і газових свердловин є важливою задачею у зв’язку
із інтенсивним впровадженням в нафтогазовій галузі промисловості бурових
доліт нового покоління типу PDC з проходкою на одне долото до 6000 м, що на
два порядка більше в порівнянні з традиційними шарошковими долотами, а
також комп’ютерно-інтегрованих технологій керування [28,34,70].
Системний підхід до вирішення завдання ефективного керування процесом
буріння нафтових і газових свердловин долотами PDC нерозривно пов’язаний з
вибором і оцінкою ефективності критеріїв оптимізації цього складного
технологічного процесу. Проте, аналіз літературних джерел (наприклад,
[27,28,34,70 та ін.]) показує недостатній об’єм проведених досліджень в
контексті використання формальних критеріїв оптимальності для керування
процесом буріння нафтових і газових свердловин долотами нового покоління.
Тому доцільним є вибір і обгрунтування критерію оптимальності процесу
буріння глибоких свердловин долотами нового покоління. Для досягнення
поставленої мети в роботі сформульовано і вирішено такі задача: аналіз
відомих критерії оптимальності і методів оптимізації, завдання незалежних
змінних, обмежень, функціонального зв'язку між критерієм оптимальності і
незалежними

змінними,

розроблення

функціональної

структури

інтелектуальної системи керування.
З існуючих наукових досліджень [27,28,34,70 та ін.] відомо, що під час
буріння долотами типу PDC чинниками, що визначають оптимальність
процесу, є механічна швидкість буріння V і питомі витрати електроенергії w.
Осьова сила на долото F, швидкість обертання долота n і об’ємна витрата
промивальної рідини Q створюють вектор керувальних дій
U T = ( F , n, Q ) ,

що відповідає певному рівню потужності Р. Йому відповідає максимальна
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механічна швидкість буріння Vмех і мінімальні енерговитрати wmin.
Із зміною потужності Р рівні Vмех і wmin також змінюються і приймають ряд
значень. Найбільшому значенню механічної швидкості Vмех із ряду значень цієї
величини відповідають оптимальне значення керувальних дій:
T = (F , n , Q )
U opt
opt opt opt

P = Popt

.

(4.70)

Отже, на увагу заслуговують такі критерії керування процесом буріння:
V ( x)

→ max
x∈S

∨ w( x )

→ min ,

(4.71)

x∈S



N





i =1



де S = (Fi , ni )i =1,..., N ; Fmin ≤ Fi ≤ Fmax ; nmin ≤ ni ≤ nmax ; Q = const; ∑ hi = H ; hi > 0 ;
Н – проектна глибина свердловини, яка може бути розділена на N рівнів;
hi – проходка на долото в і-му рейсі.
Оскільки під час рейсу долота n = const i Q = const, то критерій
V ( x)

→ max,
x∈S

або w( x )

→ min
x∈S

можна реалізувати лише шляхом

пошуку оптимальної осьової сили на долото, тобто оптимального статичного
режиму.
Отже, критерій

V ( x)

→ max може бути застосований для оптимізації
x∈S

буріння незатуплюючим долотом типу PDC або типовими шарошковими
долотами в умовах буріння м’яких порід класу міцності М, коли інтенсивність
зношення озброєння долота приблизно дорівнює нулю. У всіх інших випадках
буріння нафтових і газових свердловин вибір завдання регулятору, осьової сили
на долото слід здійснювати, виходячи із мінімальної собівартості 1м проходки
свердловини, тобто

с( x)

→ min .
x∈S

Ця задача умовної статичної оптимізації, оскільки ведеться пошук
оптимального статичного режиму процесу буріння і здійснюється вибір
статичних параметрів клерувальних дій за наявністю обмежень в умовах
апріорної та поточної невизначеності щодо структури і параметрів керованого
об’єкта.
Система має чітко визначену можливість адаптації до змінювання умов
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роботи – глибини свердловини і фізико-механічних властивостей гірських
порід та виробки і реалізації клерувальних дій у відповідності із заданим
критерієм оптимальності (4.71).
Функціональну структуру інтелектуальної системи керування процесом
буріння, яка реалізує поставлену задачу, наведено на рис.4.14.

Рис. 4.14. Функціональна структура інтелектуальної системи керування
процесом буріння нафтових і газових свердловин долотами нового
покоління: БПОІ – блок підготовки оперативної інформації; БД – база даних;
БЗ – база знань; БПР – блок прийняття рішень; РОС – регулятор осьової сили
на долото; КО – керований об’єкт; Z – збурення; СКУБ – система контролю і
управління процесом буріння; ПКБ – пульт контролю буріння
Отже, запропоновано як критерії оптимальності процесу буріння нафтових
і газових свердловин долотами нового покоління типу PDC два критерії:
максимум механічної швидкості проходки і мінімум питомих витрат енергії, які
разом з незалежними змінними, обмеженнями, функціональними зв’язками між
критерієм оптимальності і незалежними змінними, забезпечують створення
алгоритму оптимального керування, побудованого на базі математичної моделі
керованого об’єкта, що дозволяє синтезувати функціональну структуру
інтелектуальної системи керування процесом буріння.
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4.4. Аналіз мультиколінеарності критеріїв оптимальності процесу буріння
нафтових і газових свердловин долотами типу PDC
Алгоритм оптимального керування процесом буріння, побудований на базі
математичної моделі керованого об’єкта, передбачає наявність критерію
оптимальності. Для буріння нафтових і газових свердловин традиційними
шарошковими долотами основними критеріями оптимальності є критерій
собівартості метра проходки,

максимуму проходки на долото та критерій

максимуму рейсової швидкості, які досліджені досить глибоко [3,27].
Слід зазначити, що на даний час співвідношення між обсягами буріння
традиційними шарошковими і сучасними долотами типу PDC (Polycrystalline
Diamond Cutter) становить приблизно 75% і 25% відповідно. Проте,
найближчим часом становитиме 50% на 50% [27,34]. Це викликано тим, що
конструкція цього типу доліт забезпечує тривалий ресурс експлуатації і великі
швидкості буріння за рахунок високої зносостійкості ріжучих елементів PDCрізців, відсутність підшипникової опори, що підвищує проходку на долото і
суттєво зменшує кількість опускально-підіймальних операцій. Окрім того,
незначний вплив динаміки роботи долота на вибій свердловини і колону
бурильних труб та висока зносостійкість різців колібруючої поверхні
виключають необхідність проробки і колібрування стовбура свердловини перед
опусканням обсадної колони [34,118].
Питання аналізу впливу зношування оснащення доліт типу PDC на
оптимальні значення керувальних дій є актуальним науковим і прикладним
завданням

у зв'язку з широким застосуванням в бурінні комп’ютерно-

інтегрованих технологій і збільшенням обсягів пошуково-розвідувального
буріння.
З існуючих наукових досліджень [3,27,38,118 та ін.] відомо, що основна
увага приділяється критеріям оптимальності процесу буріння нафтових і
газових свердловин традиційними шарошковими долотами, коли суттєвий
вплив на критерій має ступінь зношування долота і час, що витрачається на
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опускально-підіймальні операції. Дійсно, протягом рейсу здійснюється 100÷300
однотипних з’єднань і розв’єднань бурильного інструменту. Отже, оптимальне
регулювання роботи доліт нового покоління вимагає обгрунтування і
подальшого розвитку критеріїв оптимальності для основного періоду роботи
цього типу доліт.
Проте, аналіз літературних джерел [3,27,34,38 та ін.] свідчить про
недостатній об’єм проведених досліджень у напрямку встановлення критеріїв
оптимальності для процесу буріння нафтових і газових свердловин долотами
нового покоління типу PDC.
Тому проаналізуємо вплив функції зношування оснащення

доліт типу

PDC на відомі критерії оптимальності процесу буріння нафтових і газових
свердловин.
Виходитимо з того, що у процесі буріння свердловин різної глибини і
призначення традиційними шарошковими долотами керувальні дії, що є
оптимальними за якимось одним чинником, не є оптимальними за іншим, тобто
екстремуми їх не збігаються.
Наприклад, максимум механічної швидкості проходки не збігається
максимумом

проходки

долота;

мінімум

собівартості

метра

з

проходки

свердловини не відповідає максимуму рейсової швидкості [3,119], навпаки,
максимум

проходки

долота

співпадає

з

мінімумом

питомих

витрат

електроенргії. Аналіз свідчить [3], що керування процесом буріння вести за
одним критерієм недоцільно. Тому запропоновано було із збільшенням глибини
свердловини для буріння
використовувати

традиційними шарошковими долотами почергово

критерії оптимальності в певній послідовності за таким

правилом:
P : V p ( x) 
→ max; c( x) 
→ min; P : hi ( x) 
→ max ,
x∈S

x∈S

x∈S

(4.72)

N


де S = (Fi ni )i =1,2,..., N ; Fmin ≤ Fi ≤ Fmax ; n min ≤ ni ≤ n max ; ∑ hi = H ; hi > 0 ,
i =1



Vp – рейсова швидкість буріння,
с - собівартість метра проходки,
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Fi , ni – осьова сила на долото і швидкість його обертання у і-му рейсі,
N – кількість рейсів долота,
hi – проходка на долото в і-му рейсі,
Н – проектна глибина свердловини.
Для вибору критеріїв оптимальності у відповідності з правилом (4.72) в
роботі

[3]

сформульовано

спеціальне

Т-правило.

Проте,

усі

критерії

оптимальності процесу буріння I(h(t), t), де h(t) – проходка на долото, t – час
буріння, залежать або від функції зношування долота, або від похідної функції
зношування. Наприклад, такий інтегральний показник, як проходка долота
може бути виражена наступним чином
h(U , t ) = V0 (U )φ (U , t ) ,

(4.73)

де U T = ( F , n) - вектор керувальних дій,
V0 (U ) - початкове значення механічної швидкості проходки незатупленим

долотом,

φ (U , t ) - функція зношування оснащення долота, яка дорівнює відношенню
початкової механічної швидкості проходки до початкового значення механічної
швидкості проходки φ = V

V0

. Тоді механічна швидкість проходки дорівнює
dh
dφ (U , t )
.
= V (U , t ) = V0 (U )
dt
dt

У процесі буріння долотом типу PDC, що не затуплюється,

(4.74)
оцінка

математичного сподівання механічної швидкості проходки не змінюється в
часі, тобто
V = V (U ) ,

(4.75)

а функція зношування є часом Твд відпрацювання долота

φ (U , t ) = Tвд (U ) .

(4.76)

Оскільки можна підібрати деяке значення часу Т, протягом якого
відбувається процес буріння в однорідних за міцністю породах, а саме
│0<T<∞│, і для якого виконується умова
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t2 +

T
2

∫ V (τ )dτ = const ,

T
t2 −
2

.

(4.77)

то такий режим буріння є усталеним (рис.4.15).
Отже в усталеному режимі буріння постійним є математичне сподівання
механічної швидкості проходки на інтервалі часу тривалістю Т, який відповідає
бурінню з постійними керувальними діями в породах однакової міцності. Такий
режим роботи є стаціонарним, або статичним, що дає змогу використовувати
для його оптимізації статичні методи оптимального керування.

Рис. 4.15. Графік зміни оцінки математичного сподівання механічної
швидкості проходки в часі
Зважаючи на (4.76), проходка на долото типу PDC дорівнюватиме
hд = V (U ) ⋅ Tвд (U ) .

(4.78)

Для ілюстрації того, що екстремуми функцій (4.73) і (4.74) збігаються під
час буріння долотами типу PDC, визначимо необхідні умови максимуму
механічної швидкості проходки.
∂V (U )
∂V (U )
= 0,
= 0,
∂F
∂n

(4.79)

і максимуму проходки на долото
∂hд
∂F

= 0,

∂hд
∂n

= 0.

Після підстановки в систему рівнянь (4.80) виразу (4.78), отримаємо:
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∂ (V (U ) ⋅ Tвд (U ) )
∂F

∂ (V (U ) ⋅ Tвд (U ) )
∂n

=

=

.

∂T (U )
∂V (U )
Tвд (U ) + V (U ) вд
= 0,
∂F
∂F

(4.81)

∂T (U )
∂V (U )
Tвд (U ) + V (U ) вд
= 0.
∂n
∂n

Аналіз систем рівнянь (4.79) і (4.81) свідчить, що їх розв’язки ніколи не
збігаються, оскільки, в системі рівнянь (4.81) наявна похідна від функції
зношування, яка в процесі буріння традиційними шарошковими долотами весь
час змінюється. Проте, оскільки для доліт нового покоління, що не
затуплюються зокрема типу PDC, функція зношування постійна, то складові
рівнянь системи (4.81) дорівнюють V (U )

∂Tвд (U )
∂F

= 0 та V (U )

∂Tвд (U )
∂n

= 0 . Тоді

система рівнянь (4.81) набуде такого вигляду
∂V (U )
Tвд (U ) = 0,
∂F

(4.82)

∂V (U )
Tвд (U ) = 0.
∂n

Отже, порівнявши системи рівнянь (4.82) і (4.79), бачимо, що екстремуми
механічної швидкості проходки і проходки на долото типу PDC збігаються. Це
означає, що керування процесом буріння можна здійснювати на основі
критеріїв
hi ( x) 
→ max ∨ Vi ( x) 
→ max .
x∈S

x∈S

(4.83)

Тепер розглянемо показник рейсової швидкості проходки долотами типу PDC
Vp =

h
,
t б + t спо

(4.84)

де tб – час чистого буріння,
tспо – час, що витрачається на спуско-підіймальні операції.
Враховуючи, що h = V∙Tвд і tб = Tвд, отримаємо
Vp =

V ⋅ Tвд
Tвд + t спо

,

(4.85)

тобто рейсова швидкість проходки долотами типу PDC залежить від механічної
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швидкості проходки V (U ) і функції зношування долота Tвд (U ) .
Необхідні умови існування екстремуму рейсової швидкості проходки
∂V p (U )
∂F

= 0,

∂V p (U )
∂n

=0

(4.86)

у цьому випадку дають таку систему рівнянь [119]:

(Tвд2 + Tвд ⋅ tспо ) ∂∂VF + V ⋅ tспо ∂∂TFвд = 0,
(Tвд2 + Tвд ⋅ tспо ) ∂∂Vn + V ⋅ tспо ∂∂Tnвд = 0.

(4.87)

Для незатупленого долота типу PDC відсутність зношування оснащення
означає, що Твд = const. Тоді
Vtспо

∂Tвд
∂F

= 0 i Vtспо

і розв’язок системи рівнянь (4.87) збігається

∂Tвд
∂n

=0

з розв’язками систем (4.79) і

(4.81).
Отже максимум рейсової швидкості проходки у процесі буріння долотами
типу PDC збігається з максимумами механічної швидкості проходки і проходки
на долото.
Окрім того, розглянемо критерій собівартості метра проходки
C=

Bг (Т вд + tспо ) + Вд
h

,

(4.88)

де Вг – вартість однієї години роботи бурової установки без урахування
вартості долота,
Вд – вартість долота.
Умови існування мінімуму собівартості метра проходки свердловини
долотом типу PDC дають таку систему рівнянь [119]:
Tвд (Tвд Bг + tспо Bг + Bд )
Tвд (Tвд Bг + tспо Bг + Bд )
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∂V
= −(Bг tспо + Bд ) вд ,
∂F
∂F
∂T
∂V
= −(Bг tспо + Bд ) вд .
∂n
∂n

(4.89)
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Очевидно, що для незатупленого долота типу PDC відсутність зношування
оснащення означає, що функція зношування не змінюється, і праві частини
системи рівнянь (4.89) дорівнюють нулеві. Тоді система рівнянь (4.89) набуває
такого вигляду:
Tвд (Tвд Bг + tспо Bг + Bд )
Tвд (Tвд Bг + tспо Bг + Bд )

∂V
= 0,
∂F
∂V
= 0.
∂n

(4.90)

Бачимо, що розв’язок системи рівнянь (4.91) збігається з розв'язком систем
(4.79), (4.81) і (4.87). Отже за відсутності зношування долота усі оптимальні
режими буріння збігаються. Це означає, що статична оптимізація процесу
буріння свердловини долотами типу PDC може бути реалізована на базі одного
із критеріїв
hi ( x) x
→ min, x ∈ S , (4.91)
→ max∨ Vp ( x) x
→ max∨ C ( x) x
→ max∨ Vi ( x) x
∈S
∈S
∈S
∈S

які є мультиколінеарними.
Якщо ж функція зношування долота не є постійною величиною, тобто
спостерігається зношування долота (що відбувається під час використання
шарошкових доліт), то тоді значення екстремумів проходки, механічної
швидкості проходки, рейсової швидкості і собівартості метра проходки не
співпадають.
Проте, якщо поділити перше рівняння системи (4.89) на друге і, таку ж
процедуру виконати для систем рівнянь (4.79), (4.81) і (4.87), то отримаємо
рівняння [119] оптималі
∂V ∂Tвд ∂Tвд ∂V
−
= 0,
∂F ∂n
∂F ∂n

(4.92)

яке рівняння в площині параметрів F i n зображає деяку лінію, на якій
розташовані усі оптимальні режими буріння.
Проведений аналіз критеріїв оптимальності процесу буріння нафтових і
газових свердловин долотами типу PDC довів, що за умови відсутності
зношування оснащення долота усі оптимальні режими буріння збігаються. Це
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означає, що статична оптимізація процесу буріння нафтових і газових
свердловин долотами типу PDC може бути реалізована на основі будь-якого
критерію

оптимальності:

максимуму

проходки

на

долото,

максимуму

механічної швидкості проходки, максимуму рейсової швидкості проходки, або
мінімуму собівартості метра проходки, оскільки усі вони мультиколінеарні.
Перевагу слід надати максимуму механічної швидкості проходки.
4.5. Моделювання функції мети для системи адаптивного оптимального
керування процесом буріння нафтових і газових свердловин долотами
нового покоління
Синтез алгоритмів оптимального керування процесом буріння нафтових і
газових свердловин, побудованих на базі математичної моделі керованого
об’єкта, і визначення функціонального зв'язку між критерієм оптимальності та
незалежними змінними, тобто функції мети, є актуальною науково-практичною
задачею у зв’язку з інтенсивним впровадженням в даний час бурових доліт
нового

покоління

та

комп’ютерно-інтегрованих

технологій

в

нафтогазовидобувній галузі промисловості [120÷123].
Аналіз літературних джерел (наприклад, [3,120,121]) показує недостатній
об’єм проведених досліджень в контексті формування функції мети для
системи адаптивного оптимального керування процесом буріння нафтових і
газових свердловин долотами нового покоління.
Вибір такого сполучення техніки обумовлений тим, що настала нова ера в
процесі будівництва нафтових і газових свердловин, коли стало можливим
буріння свердловин долотами нового покоління PDC, SUPER-PDC від першого
метра до проектного вибою. Це веде до піднесення технології буріння
свердловин на якісно новий рівень при бурінні в твердих абразивних породах, а
також м'яких і середніх породах.
Метою даного розділу є аналіз функціонального зв'язку між економічним
критерієм оптимальності процесу буріння і незалежними змінними та
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створення функції мети системи оптимального керування процесом буріння
нафтових і газових свердловин роторним способом долотами нового покоління.
Відзначимо, що використання доліт нового покоління, які оснащені
полікристалевими алмазними різцями PDC (Polycrystallinе Diamand Cutter)
виробництва провідних світових марок: DDI, Reed Hycalog, DPI, Baker Hughes,
Smitk International, King Dream, Security та ін. має суттєві переваги в порівняні з
шарошковими [122]:
• збільшення проходки на долото і механічної швидкості буріння в 4-5 раз;
• зменшення кількості спуско-підіймальних операці;
• суттєво зниження собівартості метра проходки і вартості однієї години
роботи бурової установки;
• покращений контроль напрямку буріння;
• значне зменшення вібраційного навантаження на колону бурильних труб;
• економію палива і експлуатаційних витрат до 40÷50%;
• можливість ефективного поповнення доліт і повторного використання без
погіршення експлуатаційних якостей внаслідок відсутності рухомих
елементів;
• мінімальний ризик обриву колони бурильних труб;
• високий моторесурс;
• висока зносостійкість різців;
• конструктивна надійнсть (відсутність руйнувань доліт);
• висока породоруйнівна спроможність;
• можливість реалізації програми буріння свердловини долотами PDC від
першого метру до проектного вибою;
• хороша колібруюча спроможність і забезпечення просторового рівного
(стабільного) стовбура свердловини.
Використання доліт PDC в комплексі з керованими компоновками для
турбінно-роторного буріння за даними підприємства «Газпромнефть-Хантос»
дало змогу перейти до схеми буріння двухколонної конструкції свердловин за 2
довбання, що мінімізувало найбільш травмонебезпечний вид робіт – спускоМОНОГРАФИЯ
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підіймальні операції і дозволило бурити кожний інтервал в одному
гідродинамічному режимі. Тому необхідна мінімізація часу будівництва
свердловин, що усуває ускладнення, аварії, каверно- і жолобноутворення,
забезпечує стійкість стовбура і, як правило, надійний спуск обсадних колон на
проекту глибину. Все це дає високу якість кріплення і виключає міжпластові
перетоки як під час проведення гідророзриву, так і під час усього періоду
експлуатації свердловини.
Ще більші можливості має нове покоління доліт типу SUPER-PDC
компанії Varel International [123], які розроблені для важких умов буріння в
твердих абразивних породах. За рахунок удосконаленої схеми розміщення
різців в долоті, використання спеціальних полікристалевих різців з новою
геометрією поверхні з'єднання карбідо-вольфрамового тіла різця з алмазною
породоруйнуючою

платівкою,

а

також

використання

високоефективної

гідравліки долота вони можуть забезпечити підвищену механічну швидкість
проходки протягом тривалого часу буріння маючи знижений знос різців.
Порівняння абразивної зносостійкості стандартного різця долота серії PDC
і різця долота серії SUPER-PDC за результатами експериментів, проведених
компанією Varel International в ідентичних умовах, наведено на рис. 4.16.

Рис. 4.16. Порівняння абразивної зносостійкості стандартного різця долота
серії PDC (1) і різця долота серії SUPER-PDC (2) за результатами
експериментів, проведених компанією Varel International в ідентичних
умовах (μа – приведений об’єм стирання алмазу в процесі зношення різця,
μп – приведений об’єм зруйнованої породи (чим більше, тим краще))
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Бачимо, що із збільшенням приведеного об’єму стирання алмазу в процесі
зношення різця від 1 до 6, приведений об'єм зруйнованої породи зростає від 4
до 22, що набагато більше в порівнянні з долотами PDC (від 2 до 3,5). Проте, і в
першому і в другому випадках спостерігається зростання об’єму зруйнованої
породи по мірі зростання об'єму стирання алмазу, що вказує на те, що різці
доліт самозаточуються.
Враховуючи сказане, необхідно системне дослідження технологічного
процесу буріння свердловини сучасними безопорними долотами нового
покоління, зокрема синтез алгоритму оптимального керування, побудованого
на базі удосконаленої математичної моделі об’єкта [80].
Відправним пунктом синтезу алгоритму керування процесом буріння є
вибір критерію оптимальності і встановлення функціонального зв'язку між
критерієм оптимальності і незалежними змінними, тобто формування функції
мети.
Виходитимемо з того, що буріння нафтових і газових свердловин зв'язане з
великими матеріальними, енергетичними, трудовими, транспортними та
іншими витратами. Тому в геолого-технічних нарядах (ГТН) на буріння кожної
свердловини відображаються проектна глибина, проектний горизонт, мета
буріння, швидкість буріння, тривалість будівництва, вид свердловини
(наприклад, похило-спрямована), відхилення від вертикалі, азимут буріння,
конструкція свердловини, конструкція бурильної колони на кожному з
інтервалів, тип долота, режими буріння, параметри бурового розчину та ін. З
урахуванням

того,

що

буріння

є

нелінійним

дискретно-неперервним

динамічним об’єктом, що функціонує за умов апріорної та поточної
невизначеності щодо структури та параметрів, мета керування може бути
сформульована для одного рейсу бурового долота. Окрім того, врахуємо і те,
що сучасні шарошкові долота нового покоління і долота з полікристалевою
вставкою PDC дозволяють бурити свердловини усього протягом одного-двох
рейсів долота.
Отже, метою оптимального керування технологічним процесом буріння
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нафтових і газових свердловин є досягнення максимально можливого прирісту
глибини свердловини заданої конструкції і виду з одночасним досягненням
найвищої продуктивності,а отже і мінімального часу буріння та найменшої
собівартості кожного метра проходки.
Математичний еквівалент цієї мети або критерій оптимальності процесу
буріння І являє собою функціонал, який залежить від собівартості кожного
метра проходки с(tб), проходки на долото h(tб) і рейсової швидкості буріння
Vр(tб), тобто
І = І (с(х,tб), h(х,tб), Vр(х,tб)),

(4.93)

де tб – час механічного буріння.
Проте, оскільки для коректної постановки оптимальної задачі необхідна
наявність одного критерію оптимальності, користуються одним із критеріїв:

( б )x ∈S → min ,
h (x, t )  
→ max ,
б
x∈S

(4.94)

c x, t

(4.95)

i

( )

Vp x, t б  
→ max ,
x∈S

(4.96)

де S = (Fi , ni)i=1,2,…,N ; Fmin ≤ Fi≤ Fmax ;
N

nmin ≤ ni≤ nmax; ∑ hi = H ; hi > 0 ;
i =1

Fi , ni – осьова сила на долото і швидкість його обертання в і-му рейсі;
hi – проходка на долото в і-му рейсі;
Н – проектна глибина свердловини, яка може бути розділена на N рівнів.
Порівняльна оцінка критеріїв (4.94), (4.95), (4.96) оптимальності процесу
буріння свердловин [3,120,121] дає змогу обгрунтовано вибрати один із цих
критеріїв – мінімум собівартості метра проходки с(х,tб), який є найбільш
компромісним та конкурентним і тому визнаний у нафтогазовій галузі
промисловості в Україні, Росії, США та ін. країнах:
c ( x, t б ) =

( A + B + C п )(t б + t сп ) + Вд
t б ⋅V і

м
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де А+В+Сп=Сг – вартість 1 години роботи бурової установки, грн/год.;
А – витрати на експлуатацію бурової установки, грн/год.;
В – витрати на додаткове обладнання (турбобури, електробури, компресори
для буріння з очисткою вибою повітрям та ін.), грн/год.;
Сп – витрати на промивальну рідину, грн/год.;
tб – час механічного буріння, год.;
tсп – час спуско-підіймальних і допоміжних операцій (нарощування
інструменту, промивання свердловини та ін.), год.;
t б ⋅ V і = h(t ) - проходка на долото, м;
м

б

V і - механічна швидкість проходки, м/год.
м

В сучасних методах оптимізації буріння, заснованих на використанні ЕОМ
значення А,В,Ссп вважаються постійними тобто Сг = const.
Слід зазначити, що статичний регулярний критерій оптимальності (4.97)
містить у собі проходку на долото h(tб), при максимальному значенні якої
забезпечується мінімальне значення собівартості метра проходки С(tб). Крім
того, критерій (4.97) містить рейсову швидкість буріння
V

(t ) =
p б t

(б)

ht
б

+t

(4.98)

сп

і механічну швидкість Vм .
Поточне значення собівартості 1м проходки С за час рейсу долота
змінюється в межах ∞≥ С ≥Сmin.
За даними [34] середня величина проходки для традиційних шарошкових
доліт на родовищах України складає 38,4 м при бурінні м’яких та м'яких з
пропластками середніх за твердістю малоабразивних порід.
Для доліт нового покоління (шарошкових і PDC) величина проходки
зросла майже на два порядка (табл.4.2).
Висока зносостійкість ріжучих елементів доліт PDC та відсутність
підшипникової опори не тільки підвищили проходку інструменту, але й
збільшили основний період роботи долота, коли зміну механічної швидкості в
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часі при бурінні в однорідних за міцністю породах можна вважати
стаціонарним процесом.
Проте, технологічний процес буріння нафтових і газових свердловин як
об'єкт керування є нестаціонарним. Це проявляється у зміні міцності гірських
порід по глибині свердловини і залежності від часу параметрів математичної
моделі, що відповідає.
Таблиця 4.2.
Показники роботи доліт нового покоління на родовищах України і СНД
Середня проходка

Середня механічна

на долото, м

швидкість буріння, м/год.

11 5/8 DS 66H

4230

2,97

PDC 149,2 FD 353M-A34

110

1,8

PDC 295,3 FD 357M-A27М

1300

2,38

PDC 293,0 FD 388MН-A44

2000

4,35

Долото

Для вибору станціонарного режиму процесу буріння зробимо такі
допущення:
• буріння

здійснюється

безопорними

долотами

нового

покоління,

тривалість рейсу буріння якими обмежена лише терміном служби
озброєння долота;
• витрата бурового розчину є достатньою для ефективного виносу шламу
з вибою свердловини;
• глибина свердловини розбита на певні інтервали, в середині яких
міцнцсть порід вважається відомою;
• керувальні дії – осьова сила на долото і швидкість його обертання.
Дійсно, оскільки при бурінні в і-му шарі однорідної за міцністю породи
можна підібрати деяку величину часу Т │0< T< ∞│, яка суттєво перебільшує
тривалість перехідних процесів в об’єкті і для якої виконується векторна
рівність [125]
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t+

T
2

∫ Vм (τ )dτ = const ,
t−

.

T

(4.99)

2

де Vм(τ) – механічна швидкість буріння, то режим буріння протягом часу Т
можна вважати стаціонарним.
Проте, у цьому режимі постійна не сама функція часу Vм(t), а оцінка
математичного сподівання на інтервалі часу тривалістю Т, який відповідає
бурінню в породах однакової міцності долотом типу PDC.
У зв’язку з тим, що на даний час собівартість 1м проходки свердловини
можна визначити тільки після закінчення рейсу долота, оцінити ефективність
режимів буріння свердловини можна лише на базі прогнозної оцінки
собівартості 1м проходки свердловини, яка відповідає завершенню рейсу
бурового долота tб.
Тому важливим є отримання такої функції мети, яка дозволяє розрахувати
цей показник через параметри режиму буріння: осьову силу на долото F і
швидкість його обертання n, тобто через керувальні впливи.
Взаємозв’язки вихідних показників процесу буріння з керувальними
впливами протягом обмеженого часу роботи долота Т на вибої свердловини,
коли можна знехтувати зносом долота і вважати, що буріння ведеться в
однорідних за міцністю породах, можна представити у такому вигляді:

X = f (U , Z ) ,

(4.100)

де X - вектор стану керованого об’єкта;
U - вектор керувальних дій;

Z - вектор збурень.

До збурень відносяться: міцність порід, водопроявлення, градієнд
пластового тиску, сила статичного опору тертя колони бурильних труб об
стінки свердловини, осипи і обвали гірських порід, заклинювання, затяжки,
поглинання бурового розчину, прихоплення, каверноутворення та ін.
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Слушно відмітити, що поточні середні значення складових вектору
збурень
Z = T (z1 , z 2 ,..., z l )

(4.101)

не є постійними і змінюються з глибиною свердловини і, отже, в часі.
Зокрема, в умовах Долинського родовища Прикарпатського УБР ВАТ
«Укрнафта», під час буріння свердловини №522ГС спостерігалася зміна
міцності порід: до глибини 680м це були м’які (70%) і середні (30%) породи, з
глибини 680м до проектної 2256м – тверді (100%). Водопроявлення
спостерігалися по всьому розрізу свердловини. Температура до глибини 680м
складала 130С і поступово зростала. На глибині 1620 м до 370С, 1800м - 380С,
2230м - 590С, 2180м - 620С, 2256м - 690С.
Окрім того, порушення станціонарності технологічного процесу буріння
може бути викликане зміною технічного стану долота, а саме, зносом
оснащення та опор шарошкових доліт і зносом полікристалевих різців
безопорних доліт PDC, особливо на завершальному етапі роботи долота.
Порушення стаціонарності процесу відбувається незалежно від того, чи долото
затуплюється, чи загострюється, оскільки вихідні параметри керованого об’єкта
змінюються.
Враховуючи це, рівняння (4.100) слід записати у такому вигляді

()

(

)

X t = f (U , Z )φ U , Z , t ,
i l
oi
l

∀i = 1,2,.., n, ϕϕ ,

(4.102)

де і – номер шару однорідної за міцністю породи, визначений геологотехнічним нарядом на буріння свердловини;
tl – час, протягом якого спостерігається зношення оснащення долота в
однорідному шарі породи;
n – кількість шарів однорідних за міцністю порід по глибині свердловини.
Рівняння (4.102) є узагальненою математичною моделлю технологічного
процесу буріння нафтових і газових свердловин в кожному і-му шарі
однорідних за міцністю порід.
Перший співмножник відображає взаємозв'язки показників керованого
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об'єкта з керувальними впливами, які відповідають початковому технічному
стану оснащення долота. Другий – характеризує зміну показників процесу в
часі tl по мірі зношення оснащення долота. Зважаючи на це постає питання
формування функції мети, яка повинна зв’язати собівартість 1м проходки
свердловини з керувальними впливами, зовнішніми збуреннями і часом
механічного буріння.
Аналіз критерію оптимальності (4.97) свідчить про те, що він містить лише
один показник (проходку на долото h), який функціонально зв’язаний з
основними керувальними діями – осьвою силою F на долото, швидкістю його
обертання n та витратою бурового розчину Q. Цей зв’язок багатьма авторами
розглядається у вигляді рівняння механічної швидкості проходки, яке
запишемо в узагальненому вигляді у відповідності з рівнянням (4.102)

( )

dh t

б

dt

де

V (U , Z )
0

(

= V (U , Z )φ U , Z , t
0

б

),

(4.103)

- початкове значення механічної швидкості при бурінні

незатупленим долотом;
tб – час механічного буріння;

(

φ U , Z ,t

б

) - функція зносу, яка характеризує зміну фізичного стану долота.

Розділивши змінні у рівнянні (4.103) і розв’язавши його, отримаємо вираз
для проходки долота в інтегральній формі
t

( )= V (U , Z ) ∫ φ (U , Z , t )dt .

ht

б

0

б

(4.104)

б

0

(

)

Отже, проходка на долото пропорційна інтегралу від функції φ U , Z , t ,
б

яка характеризує зміну фізичного стану оснащення долота.
З

урахуванням

(4.104)

функція

мети

оптимального

керування

технологічним процесом буріння нафтових і газових свердловин долотами
нового покоління, яка зв’язує собівартість одного метра С проходки (4.97) з
керувальними впливами, збуреннями і часом механічного буріння, може бути
представлена у такому вигляді:
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( )=

C x, t

Cг t

б

б

+t
t

б

сп

)+ B

(

д

.

)

.

(4.105)

V (U , Z ) ∫ φ U , Z , t dt
0

б

0

Отже задача оптимізації керування технологічним процесом буріння
нафтових і газових свердловин зводиться до пошуку таких керувальних впливів
U * = (u *1 , u * 2 ,..., u * m )

і часу механічного буріння t * , для яких виконується умова
б

( )=

C x, t

б

(

Cг t *б

+

t

сп

)+ B

д

t *б

V (U , Z ) ∫ φ (U * , Z , t * б )dt
0
*

 
→ min,
х∈S*

(4.106)

0

де S* - область допустимих значень керувальних впливів U, умов проходки і
часу механічного буріння tб .
Формула (4.106) є узагальненим виглядом функції мети, яка зв’язує
економічний критерій оптимальності з незалежними змінними керованого
об’єкта.
Конкретний вигляд знаменника визначається для кожного родовища.
Наприклад, для Прикарпаття при постійній витраті бурового розчину Q=const
рівняння для початкової механічної швидкості буріння має такий вигляд [120]:
V (U , Z ) = k F
1
0

α

β

1n 1

,

(4.107)

а рівняння швидкості зношення оснащення долота такий
α
β
dε
=k F 2n 2,
2
dt

(4.108)

де k1, α1, β1, k2, α2, β2 – параметри моделі, які підлягають ідентифікації в
конкретних умовах буріння;
ε – оцінка відносного зносу оснащення долота, ε = V0· V-1t . Цей показник
безрозмірний і піддається неперервному контролю.
Множина допустимих рішень визначається обмеженнями на осьову силу
на долото
Fmin ≤ Fi≤ Fmax ,
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обмеженням на швидкість обертання долота
nmin ≤ ni≤ nmax ,
та умовами
N

∑ hi = H ; hi > 0 .

i =1

Як бачимо з (4.105), оптимальні керувальні впливи U * і тривалість
основного періоду роботи долота на вибої свердловини t * залежать від вектора
б

збурень Z .
Якщо

Z =const,

то тоді задача мінімізації функції мети (4.106)

розв’язується порівняно просто, оскільки процес буріння відбувається в
однорідних за міцністю породах. Ця задача ускладнюється при бурінні одним
долотом різнорідних за міцністю порід за умов зміни структури об’єкта
(довжини колони бурильних труб) та його параметрів, пластового тиску,
температури, сили статичного опору та інших збурень. Саме за таких умов
здійснюється буріння долотами нового покоління на родовищах України.
Зважаючи на це, постає питання ефективного пошуку законів керування таким
складним стохастично-хаотичним об'єктом на базі функції мети (4.106).
Окрім того, дослідженнями багатьох авторів [3,120,121] доведено, що
повну математичну модель технологічного процесу буріння глибоких
свердловин, яка б зв'язала вектор стану керованого об'єкта з усіма його
керувальними впливами, аналітично отримати неможливо.
Внаслідок нестаціонарності процесу буріння, великої кількості збурень і
обмеженням часу на експерименти в процесі буріння, для розробки такої
математичної моделі не можуть бути використані й експериментальні методи.
Все це дозволяє вважати, що в повному об'ємі задача оптимізації
керування технологічним процесом буріння може бути вирішена лише на базі
комплексу різних методів, зокрема, методів нечіткої логіки, штучних
нейронних мереж, генетичних алгоритмів тощо. Проте, незалежно від виду
використаної інтелектуальної технології керування, для вирішення задачі
оптимального адаптивного керування процесом буріння потрібна функція мети,
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яка придатна для практичного використання.
Тому формулу (4.106) собівартості буріння представимо у такому вигляді
Вг T

C=

h

+

Вд
h

,

(4.109)

де С – вартість 1м проходки, грн/м;
Вг – вартість прокату обладнання протягом 1 години роботи, грн/м;
Вд – вартість долота, грн;
h – проходка на долото, м;
Т – час, який витрачено на механічне буріння, спуско-підіймальні операції і
зміну долота; цей час характеризує роботу долота за рейс.
Тоді перший доданок у формулі (4.109) можна записати як

Вг
Vp

, де

Vр – рейсова швидкість, м/год, яка в свою чергу дорівнює
V

p

V

=

1+

м ,
Т сп

(4.110)

Тб

де Vм – механічна швидкість буріння, м/год.;
Тб – час механічного буріння, год.;
Тсп – час спуско-підіймальних операцій з нарощуванням бурильного
інструменту, год.
Вираз (4.110) є рівнянням зсунутої гіперболи і не має екстремума. Слід
відзначити, що протягом рейсу долота здійснюється 100÷300 однотипних
з’єднувань і роз’єднувань бурильного інструменту.
Узагальнене рівняння механічної швидкості буріння має вигляд
Vм = а· nα·Fβ,
де а – коефіцієнт пропорційності;
α, β – показники степеня.
При цьому, як приклад, а = 0,0024; α =0,7; β =1,1.
Тоді перший доданок формули (4.109) буде мати такий вигляд
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 Т 
В г 1 + сп 
Тб 
Вг T

,
=
h
a ⋅ nα ⋅ F β

.

(4.112)

де Тб – час перебування долота на вибої свердловини.
Для безопорних доліт нового покоління, зокрема, PDC і SUPER-PDC, час
Тб визначається лише геолого-технічним нарядом. Що стосується шарошкових
доліт, то для них відносна стійкість опор, коли проходка за рейс лімітується
стійкістю опори, визначається [126] для роторного буріння за такою формулою
Т

б

=

A
F

β1

⋅n

,

(4.113)

де А – сталий коефіцієнт, який залежить від конструкції опори і середовища, в
якому вона працює;
β1 – показник степеня, який в залежності від зміни абразивних фракцій
змінюється в межах β1 = 1,5÷3, для масляного середовища β1 = 3,3; для води β1
=3; для нормальних бентонітових розчинів β1 =2,5; для обважених бурових
розчинів β1 =1,5 [126].
З урахуванням (4.113) перший доданок рівняння (4.109) матиме наступний
вигляд
 Т ⋅ F β1 ⋅ n 

В г 1 + сп

Т
В г Т сп β − β 1−α
Вг
Вг T
б


,
+
=
=
F 1 n
a ⋅ nα ⋅ F β
a ⋅ nα ⋅ F β
A⋅ a
h

(4.114)

Тепер розглянемо другий доданок формули (4.109). Знаменник цього
доданку є проходкою на долото, яка дорівнює
h = Vм Тб .

(4.115)

Підставивши вираз для другого доданку формули (4.109) значення Vм і Тб
із формул (4.111) і (4.112), отримаємо
В

д

h

=

В

д

Vм Т б

=

В д F β1 ⋅ n
a⋅n ⋅F ⋅ A
α

β

=

Вд
A⋅ a

F β1 − β n1−α

(4.116)

і для безопорних доліт
В

д

h
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В цілому функція мети для оптимального управління процесом буріння
свердловин безопорними долотами нового покоління приймає такий вигляд:

C PDC

 Т 
Вг 1 + сп 
Тб 
Вг
1

=
=
=
a ⋅ nα ⋅ F β
a ⋅ nα ⋅ F β Т б
a ⋅ nα ⋅ F β

  Т сп
 В г 1 +
 
Тб
 

 Вг
+
 Т
б



,



(4.118)

Для шарошкових доліт, коли їх стійкість лімітується опорами, функція
мети має такий вигляд:
C Ш ОП =

або

C Ш ОП =

Вд
ВТ
Вг
= г сп F β1 − β n1−α +
F β1 − β n1−α ,
α
β
a⋅n ⋅F
А⋅a
a⋅ А

(4.119)

Вг
 В Т + Вд
=  г сп
α
β
a⋅n ⋅F
А⋅a


(4.120)

 β1 − β 1−α
.
n
 F


У формулах (4.118), (4.119), (4.120) коефіцієнти показників степеня мають
додатні значення.Розглянемо тепер варіант, коли довговічність шарошкового
долота обмежена зносом його оснащення. У цьому випадку можна
скористатися формулою стійкості долота, яка запропонована [126] фірмою
«Юз»:
Т* =
б

A*
F

β2

⋅n

α2

,

(4.121)

де Т б* - довговічність оснащення шарошкового долота, год.;
А* - постійний коефіцієнт, який залежить від типу і конструкції оснащення
долота;
β2, α2 – показники степеня, які залежать від абразивності гірських порід,
абразивності бурового розчину і швидкості обертання долота, і можуть
досягати значення 1,5.
З урахуванням (4.121) формула (4.117) буде мати такий вигляд:
C*Ш =

Вг
a ⋅ nα ⋅ F β

 В г Т сп + В д
= 
А* ⋅ a


 β − β α −α
 F 2 n 2 .


(4.122)

Коефіцієнти α, β, α2 , β 2 у формулі (4.122) додатні.
Користуючись рівняннями функції мети для шарошкових доліт нового
покоління (4.119) і традиційних моделей (4.122), а також функцією мети для
оптимального керування долотами PDC (4.118), можна за допомогою різних
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методів, в тому числі інтелектуальних технологій керування, визначити
оптимальні швидкість обертання і осьову силу на долото, при яких
забезпечується мінімальна собівартість метра проходки.
Отже,

сформульовано

технологічним

процесом

функцію
буріння

мети

нафтових

оптимального
і

газових

керування

свердловин

і

математичний еквівалент цієї функції мети, як функціональний зв’язок
економічного критерію оптимальності з незалежними керувальними діями, що
дає змогу синтезувати ефективний алгоритм оптимального керування процесом
буріння свердловин долотами нового покоління на базі узагальненої
математичної моделі об’єкта з урахуванням технологічних обмежень.
4.6. Адаптивне та робастне управління технологічними комплексами
нафтогазової галузі промисловості
Розроблення ефективних адаптивних і робастних систем управління
складними технологічними комплексами (ТК) нафтової і газової промисловості
є

актуальною

науково-прикладною задачею

у зв’язку з

інтенсивним

впровадженням в галузі комп’ютерно-інтегрованих технологій [3,27,129,130].
Актуальність цієї задачі обумовлена ще й тим, що ТК функціонують за умов
істотної апріорної та поточної невизначеності щодо їх параметрів і структури, а
також навколишнього середовища, що виявляє себе у вигляді контрольованих і
неконтрольованих збурень і перешкод різної природи. Вирішення цієї задачі
пов’язано з розробкою адаптивних і робастних систем.
Саме тому зусилля вчених США, Західної Європи, України і Росії
сконцентровані на розвиток теорій адаптивного і робастного управління
[129÷132,133÷138 та ін.].
Проте, аналіз літературних джерел (наприклад, [3,27,129÷132 та ін.])
показує недостатній об’єм проведених досліджень в контексті використання
методів адаптивного і робастного управління в нафтогазовидобувній галузі
промисловості.
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Тому метою даної роботи є аналіз можливостей застосування методів
адаптивного і робастного управління ТК в нафтогазовидобувній галузі
промисловості.
З існуючих наукових досліджень відомо [3,27], що за структурою,
режимами функціонування, показниками ефективності ТК нафтогазової галузі
промисловості відносяться до складних систем, в яких протікають процеси і
явища різної природи, різної тривалості, з різною кількістю координат стану та
можливих керувальних дій.
Отже, системна задача управління ТК має складатися з кількох підзадач,
які утворюють загальносистемну задачу [76,139].
Враховуватимемо,

що

ТК

(бурові

установки,

нафтогазовидобувні

комплекси, компресорні станції, насосні станції та ін.) є головними джерелами
отримання прибутку підприємства, а їх надійне функціонування безпосередньо
впливає на витрату енергоресурсів, сировини, матеріалів тощо. Останнім часом
в дослідженнях таких складних об’єктів і систем управління ними виділяють
один клас організаційно-технологічних систем (ОТС) або організаційнотехнічних процесів (ОТП) [76,139].
Цей новий клас процесів має ознаки як технічних, так і організаційних
систем [139]: багатовимірність; складність та змінюваність структури;
наявність та зміна багатьох цілей; не детермінованість; активність та ін. Окрім
цього наявність особи, яка приймає рішення поряд з позитивним аспектом
(адаптивність, толерантність щодо зміни структури та властивостей системи,
суб’єктивна оптимізація), має і негативні сторони – обмежений обсяг
інформації, яка може перероблятися в реальному часі, зниження надійності при
втомі, запізнення в прийнятті рішень тощо.
Проте, застосування в системах управління лише формалізованих
регулярних методів не приводить до бажаних результатів, а евристичні способи
часто є неефективними. З урахуванням цих особливостей ОТП в системах
управління ними доцільно [139] застосовувати комбіновані підходи, які
об’єднують формалізовані регулярні методи, інтелектуальні підходи та
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еврістики.
Оперативне

управління

організаційн6о-технологічних

технологічними
систем

галузі

комплексами

може

бути

в

класі

реалізовано

в

багаторівневій ієрархічній структурі, яка має різні функції і вирішує різні
задачі. За призначенням їх можна об’єднати в певні групи (рис. 4.17).
Спостереження та контроль
Оперативне управління
Досяжність для забезпечення
виконання кінцевих
інтервальних показників якості
в умовах існуючих обмежень

Функції і задачі управління
технологічними комплексами

Координація
Оптимізація технологічних
режимів підсистем
Автоматичне регулювання

Рис. 4.17. Функції і задачі управління технологічними комплексами в
складі організаційно-технологічних систем
Світовий

досвід

показує

[133÷137],

що

ефективне

управління

технологічними комплексами та окремими підсистемами в їхньому складі
найбільш ефективно здійснюється в розподілених автоматизованих системах з
урахуванням не стаціонарності, невизначеності, нелінійності об’єктів та
властивостей зовнішнього середовища
Проведений аналіз свідчить, що сучасна теорія управління передбачає
використання для автоматизації складних об’єктів нових підходів і методів:
• методології інтелектуальних технологій управління: нечіткої логіки,
нейро-фаззі-систем, генетичних, еволюційних і гібридних алгоритмів,
робастної нечіткої адаптації, фракталів і хаосу;
• управління в класі багатокритеріальних багатооб’єктивних структур з
урахуванням конфліктних ситуацій;
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• сценарно-ситуаційного підходу;
• когнітивних методів оцінки та розвитку ситуацій;
• методів адаптації та самоорганізації тощо.
Одним із основних підходів є робастне і адаптивне управління та їх
поєднання. Слід зазначити, що системна задача управління організаційнотехнологічною системою передбачає ідентифікацію ситуацій, оцінку стану та
прогнозування розвитку подій.
Отже підвищення ефективності управління технологічними комплексами
нафтової

і

газової

промисловості

слід

шукати

в

побудові

єдиного

інформаційного простору, об’єднанні різних етапів виробництва і застосування
нових підходів і методів управління – робастного і адаптивного.
Термін

«робастність»

(грубість,

стабільність,

мала

чутливість

до

збурюючих факторів системи) був запропонований у 1972 р. П.І.Губером
(P.I.Huber) для задач оцінювання чутливості методу найменших квадратів. Він
не тільки запропонував нові оцінки параметру зсуву, які володіють грубістю,
але й обґрунтував їх оптимальність в мінімаксному сенсі. Робастному
оцінюванню, його стану і розвитку присвячені роботи [134÷137 та ін.]. Проте,
якщо на першому етапі розвитку цього підходу всі роботи з робастного
оцінювання були присвячені розв’язку регресійних задач, тобто ідентифікації
статичних об’єктів, а також динамічних об’єктів, які описуються рівняннями
типу згортки [138], то сьогодні робастний підхід використовується для
адаптивного управління в тому числі і побудованого на засадах нечіткої логіки
[137] в різних галузях промисловості.
Це викликано тим, що системи робастного управління мають ряд
безсумнівних переваг [140]:
∗ вони робастно стійкі, тобто зберігають стійкість при зміні параметрів
об’єкта керування в обмежених границях;
∗ вони мають суттєво меншу чутливість до зміни параметрів об’єкта
керування в порівнянні з оптимальними системами, не звертаючи увагу
на те, що динамічні характеристики робастних систем можуть несуттєво
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відрізнятися від відповідних характеристики оптимальних систем.
Слід відзначити, що складність синтезу робастної системи полягає не в
розв’язанні тих чи інших рівнянь, а, перш за все, у формуванні критерію якості
робастного управління таким чином, щоб синтезована система задовольняла
технічним вимогам, які висуваються до системи в цілому.
Отже, метою робастного управління є забезпечення необхідної якості
системи незалежно від змін параметрів системи, зовнішніх збурень і можливих
похибок з урахуванням особливостей об’єкта керування, зміни його структури і
параметрів. Робастна система повинна володіти низькою чутливістю, належною
якістю, стійкістю в широкому діапазоні зміни її параметрів і невизначеностей:
параметричної, структурної, алгоритмічної, інформаційної, невизначеності
зовнішніх впливів і т.п.
Реальна невизначеність передбачає дійсно відсутність інформації щодо
природи та характеристики збурень, крім їхньої обмеженості.
Разом з тим метою адаптивного управління об’єктами, які функціонують
за умов невизначеності щодо параметрів об’єкта і навколишнього середовища,
що виявляє себе у вигляді контрольованих і неконтрольованих збурень і
перешкод різної природи, є здатність змінювати алгоритми функціонування,
структуру та параметри системи за рахунок використання додаткових пристроїв
та зв’язків, що дозволяють об’єкту своєчасно пристосуватися до змінюваних
умов роботи.
Проте, проблема адаптивного управління за наявності довільних збурень
розроблена явно недостатньо і вимагає усебічного вивчення і розвитку.
Особливо це стосується ТК нафтогазової промисловості, для управління якими
використовуються критичні системи керування, для яких відхилення за межі
цільових нерівностей є неприпустимим.
З існуючих наукових досліджень робастних та адаптивних систем
управління [129÷132 та ін.] відомо, що вони обидві орієнтовані на змінюванні
умови роботи, тобто між ними існує однозначна залежність. Саме поєднання
цих двох ефективних методів сучасної теорії управління з методами управління
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на

базі

методів

нечіткої

логіки

для

автоматизації

ТК

.

нафтогазової

промисловості дозволяє використовувати переваги як адаптивних, так і
робастних систем управління, а також методів Fuzzy-Control.
Прикладом ефективного поєднання адаптивної системи з робастною є
інтелектуальна система, яка може бути запропоновано для управління
технологічним процесом буріння нафтових і газових свердловин. Особливістю
такої системи є те, що вона не потребує значних матеріальних витрат (рис.
4.18).

Рис. 4.18. Блок-схема інтелектуальної системи управління процесом
буріння: ОК – об’єкт керування, Р – регулятор, ЗП – задаючий пристрій,
ВМ – виконавчий механізм, П – перемикач з адаптивного регулятора на
робастний, БА – блок адаптації, ГТН – геолого-технологічний наряд,
ІБ – інтелектуальна база, БПР – блок прийняття рішень, БЗ – база знань,
БД – база даних, БПОІ – блок попередньої обробки інформації,
w(t), e(t), u(t), z(t), y(t) – відповідно: задаючий вплив, розузгодження,
клерувальна дія, збурюючий вплив, керована величина
Робастна система функціонує в межах однорідної за буримістю пачки
гірських порід, не реагує на несуттєві зміни фізико-механічних властивостей
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окремих прошарків порід, а інтелектуальний блок виявляє момент переходу
долота в породи іншої буримості. Після цього подається команда на
приєднання блоку адаптації і системи адаптивного керування, яка здійснює
пошук нових оптимальних параметрів режиму буріння для робастної системи і
після завершення пошуку під’єднує робастну систему до об’єкта.
Робастність системи забезпечується вибором достатньо великого кроку
дискретизації процесу зміни механічної швидкості буріння, в результаті чого
малі пропластки порід не визначаються. На першому етапі функціонування
такої системи вмикається адаптивний регулятор. Він на основі інформації про
зміну буримості чергової пачки гірських порід за допомогою блоку адаптації
знаходить певне рішення стосовно оптимальної осьової сили на долото і
пристосовується до нових умов роботи системи. Інтелектуальний блок
обробляє початкову інформацію за допомогою бази даних, бази знань та блоку
прийняття рішень і приймає відповідне ключове рішення, на основі якого
виконавчий механізм і перемикач переводять систему з адаптивного режиму
роботи на робастний. У цьому режимі відбувається процес буріння до моменту
виявлення чергової зміни бури мості гірських порід. Цей момент фіксується
інтелектуальним блоком і система переводиться перемикачем П в адаптивний
режим роботи. Внаслідок цього відбувається пошук нових оптимальних
параметрів режиму буріння. Після цього система знову переводиться в
робастний режим.
Практичне рішення такої задачі в значній мірі полегшується завдяки
програмно-алгоритмічній підтримці, відомої під назвою μ-синтезу, теоретичні
основи якого викладені в [141]. Досвід робастної оптимізації багатомірних
систем на основі технології μ-синтезу [142] показав, що значна кількість
алгоритмів, програм в «μ-Analysis and Synthesis Toollox», а також можливість
створення на їх основі різних процедур робастної оптимізації для конкретних
задач управління дозволяє вважати, що існує технологія μ-синтезу.
Показано [142], що μ-синтезу для багатомірних систем дозволяє отримати
значно кращі результати в порівнянні з «методом двох рівнянь Рікаті».
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систем

автоматичного управління систем управління, побудованих на використанні
інтелектуальних технологій управління визначені переваги робастних систем
для управління технологічними комплексами нафтової і газової промисловості.
Проведена оцінка можливості застосування робастних систем для конкретного
технологічного комплексу і запропонована структура інтелектуальної системи
управління процесом буріння нафтових і газових свердловин [143].
Висновки до четвертого розділу
1. З урахуванням прийнятих припущень розроблено алгоритмічну
структуру бурового долота як динамічної ланки системи автоматичного
регулювання параметрів режиму буріння нафтових і газових свердловин, яку
можна представити у вигляді нелінійної системи Гаммерштейна, тобто у
вигляді послідовного з’єднання нелінійного елементу й ідеальної інтегруючої
ланки.
2. Отримав подальший розвиток метод аналізу впливу деформації колони
бурильних труб на абсолютну похибку вимірювання проходки долота в процесі
поглиблення нафтових і газових свердловин, що на відміну від існуючих
методів, які не враховують вплив температури на похибку вимірювання, дає
змогу враховувати реальні залежності деформації колони труб від температури,
що спостерігаються під час буріння свердловин. Це підвищує достовірність і
точність отримання результатів вимірювання проходки.
3. Розроблено метод сигнальної ідентифікації буримості гірських порід і
рекурентний алгоритм кумулятивних сум

для оброблення вимірювальної

інформації про буримість гірських порід, які забезпечують розв’язання задачі
виявлення меж пластів однорідних за буримістю. Це підтвердило доцільність
застосування його

в системі оптимального керування процесом буріння

нафтових і газових свердловин.
4. Запропоновано як критерій оптимальності процесу буріння нафтових і
газових свердловин долотами нового покоління типу РDC два критерії –
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максимум механічної швидкості буріння і мінімум питомих витрат енергії, які
разом з незалежними змінними обмеженнями, функціональними зв’язками між
критеріями оптимальності і незалежними змінними забезпечують створення
алгоритму оптимального керування, побудованого на основі математичної
моделі об’єкта керування, що дозволяє синтезувати функціональну структуру
інтелектуальної системи керування процесом буріння нафтових і газових
свердловин.
5. Проведений аналіз мультиколінеарності критеріїв оптимальності
процесу буріння нафтових і газових свердловин долотами типу PDC довів, що
за умов відсутності зношування озброєння доліт усі оптимальні режими
збігаються. Це означає, що статична оптимізація процесу буріння долотами
типу PDC може бути реалізована на основі будь-якого критерію оптимальності
– максимуму проходки на долото, максимуму механічної швидкості буріння,
максимуму рейсової швидкості буріння або мінімуму собівартості метра
проходки, оскільки усі вони мультиколінеарні. Доведено, що перевагу слід
надавати максимуму швидкості буріння.
6. Сформульовано функцію мети оптимального керування технологічним
процесом буріння нафтових і газових свердловин і математичний еквівалент
цієї функції мети, як функціональний зв’язок економічного критерію
оптимальності з незалежними керувальними діями, що дає змогу синтезувати
ефективний алгоритм оптимального керування процесом буріння свердловин
долотами нового покоління на основі узагальненої математичної моделі об’єкта
керування з урахуванням технологічних обмежень.
7. На основі аналізу властивостей адаптивних і робастних систем
автоматичного керування, побудованих на використанні інтелектуальних
технологій керування, визначено переваги робастних систем для управління
технологічними комплексами нафтової і газової промисловості. Проведено
оцінку

можливості

застосування

робастних

систем

для

конкретного

технологічного комплексу і запропоновано структуру інтелектуальної системи
управління процесом буріння нафтових і газових свердловин.
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РОЗДІЛ 5
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОЦЕСУ
ПОГЛИБЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ
5.1. Оцінки статистичних характеристик флуктуацій осьової сили на
бурове долото в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин
Технологічний процес буріння нафтових і газових свердловин є
випадковим

нелінійним

невідтворюваним

параметрично

невизначеним

об’єктом керування, що функціонує за умов апріорі невідомих зовнішніх
збурень. Тому параметри режимів буріння і їх взаємозв’язки з показниками
процесу визначаються ймовірнісними і статистичними характеристиками, а
саме – оцінками математичного сподівання, дисперсії, спектральної густини,
автокореляційної та взаємнокореляційної функцій. Проте до сьогодні не
вирішене питання контролю осьової сили на долото безпосередньо на вибої
свердловини і тому цей параметр, який визначає режим буріння, обчислюється
за формулою [19,157]:
F = G − G1 − Gγ ± GT ,

(5.1)

де G – вага колони бурильних труб, яка вільно висить на гаку бурової
установки;
G1 – вага колони бурильних труб на гаку під час буріння;
Gγ – втрата ваги від зміни густини промивальної рідини;
GT – сили тертя бурильних труб об стінки свердловини.
Розробка засобів вимірювання осьової сили на долото під час буріння
нафтових і газових свердловин є актуальною науково-технічною задачею у
зв’язку з інтенсивним впровадженням в даний час автоматизованих систем
керування режимами буріння [44,45,46].
Проте, аналіз літературних джерел [9,12,19,29 та ін.] показує недостатній
об’єм проведених досліджень в контексті розробки ефективних вимірювальних
каналів для контролю осьової сили на долото, яка є основним параметром
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керування процесом буріння. Особливо важливим цей параметр є під час
оптимального керування коли треба вибрати ефективне зусилля на породу
вибою з урахуванням типу бурового долота, глибини свердловини, фізикомеханічних і абразивних властивостей породи та інших факторів, що
впливають на показники буріння.
Тому доцільним є аналіз статистичних характеристик флуктуацій осьової
сили на долото, за результатами, що отримані під час експлуатації давача,
розробленого на кафедрі автоматизації технологічних процесів і моніторингу
екології Івано-Франківсього національного технічного університету нафти і
газу [159].
Для дослідження статистичних характеристик флуктуацій осьової сили на
долото використані результати вимірювань, що були отримані при бурінні
свердловини № 1-Синьоводне долотом III У 295,3 СЗГ на глибині 4666,5-4681,7
м з застосуванням установки “Уралмаш-4Е”. Умови буріння: середня осьова
3

сила на долото F=50 kH, частота обертання ротора Q= 0,25 ⋅ 10− 3 м с , густина
бурового розчину

γ = 1420 кг

м3

, порода – аргіліти бистрицької світи.

Розрахунок статистичних характеристик вихідних даних у вигляді 205 одиниць
випадкового сигналу проведений за допомогою програмних продуктів
MathCad, Curve Expert Pro v.1.63, Matlab. Графік зміни осьової сили в часі,
отриманий в результаті обробки експериментальних даних в програмі MathCad,
наведено на рис 5.1.
За допомогою середовища MathCad отримали наступні оцінки випадкового
процесу F(t) (в розрахунках позначення сили F замінимо на K).
– Математичне сподівання : m: = mean(K), mean(K) = 47.929,
– Дисперсія: зміщена оцінка – var(K) = 24.581,
не зміщена оцінка – Var(K) = 24.702,
– Середнє квадратичне відхилення: зміщена оцінка – stdev(K) = 4.958,
незміщена оцінка – Stdev(K) = 4.97.
Ці характеристики для кожного конкретного моменту є середніми з
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множини. Вони визначаються одномірним законом розподілу. Для визначення
закону розподілу і його перевірки за допомогою критерію Пірсона χ 2
поділимо вибірку n=205 значень осьової сили на долото F на інтервали та
визначимо їх абсолютні та відносні частоти. Впорядковуємо досліджувану
вибірку у порядку зростання. Для цього застосуємо наступну функцію пакету
MathCad:
Z := sort( x)

Рис. 5.1 Графік зміни осьової сили у часі, отриманий в результаті обробки
експериментальних даних в програмі MathCad
Отримуємо таблицю значень:
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Знаходимо зону розсіювання значень за формулою:
R = max(x)-min(x),
R = 24.5.
Розділюємо її на 7 груп із інтервалами h = 3.5. Далі визначаємо границі
інтервалів та зберігаємо їх як масив int:

,
де Z0 – найменше значення величини х; int0 – нижня границя першого інтервалу;
inti+1 – верхня границя і-го інтервалу.
Середини інтервалів розрахуємо за формулою:
xi :=

int + int
i

i

i+ 1

2

Для обчислення абсолютних частот інтервалів (масив ni) використаємо
вбудовану функцію MathCad:
mi:=hist(int,Z)
Відносні частоти обчислюємо за формулою:

ωi :=

mi
n

В результаті розрахунків отримаємо наступні значення:

Виконаємо перевірку обчислення абсолютних та відносних частот:
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Таблиця 5.1
Сортування масиву експериментальних значень осьової сили на долото F
Кількість

Межі інтервалів

Кількість

Середнє

Імовірність

інтервалів

від

до

повторень

значення

0

35.5

39

10

37.25

0.049

1

39

42.5

20

40.75

0.098

2

42.5

46

36

44.25

0.176

3

46

49.5

54

47.75

0.263

4

49.5

53

46

51.25

0.224

5

53

56.5

33

54.75

0.161

6

56.5

60

6

58.25

0.029

За отриманими даними побудуємо гістограму густини відносних частот,
яка зображена на рис 5.2.

Рис. 5.2. Гістограма густини відносних частот для осьової сили на долото F
По отриманій гістограмі можна припустити, що даний розподіл
підпорядковується нормальному закону. Побудуємо графік функції розподілу
(рис. 5.3):
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Рис. 5.3. Закон розподілу для осьової сили на долото
За отриманим на рис. 5.3 графіку можна припустити, що даний розподіл
підпорядковується нормальному закону розподілу.
Для випадкової функції F(t) отримані на основі нього характеристики, такі
як оцінка математичного сподівання та дисперсія, ще не є достатніми для
оцінки характеру протікання випадкового процесу в часі. Тому необхідно ще
встановити зв’язок між значеннями випадкового процесу F(t) в різні моменти
часу. Це зробимо за допомогою двохмірної функції розподілу [158] –
автокореляційної функції або функції спектральної густини. Для визначення
автокореляційної функції скористаємось пакетом Matlab. Імпортуємо дані і
отримаємо

графічне

зображення

нормованої

автокореляційної

функції

осьовоїсили на долото Rxx(τ) на рис 5.4.
Графік

отриманої

автокореляційної

функції

підтверджує,

що

досліджуваний процес F(t) є стаціонарним і ергодичним.
Для

одержання

рівняння

автокореляційної

функції

скористаємось

програмою Curve Expert. Ввівши значення, які були розраховані, отримую різні
рівняння

з

різними

похибками

і

різними

коефіцієнтами

Проаналізувавши всі рівняння, вибираємо рівняння експоненти:
Rxx(k) = aebx .
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>> Rxx =xcorr(F,T,205)

>> plot(Rxx)

Рис. 5.4. Графічне зображення автокореляційної функції для осьової сили
на долото
Побудуємо графік функції, що описується даним рівнянням (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Графічне зображення автокореляційної функції для осьової сили
на долото F при використанні Curve Expert (Exponential)
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Як бачимо, графік повністю відтворюють вище наведену автокореляційну
функцію з коефіцієнтом кореляції r = 0,974 і стандартною похибкою S` = 0,058.
Відзначимо, що при статистичному аналізі стаціонарних випадкових функцій
зручно користуватись спектральною густиною випадкової функції, тобто
двохстороннім зображенням Фур’є автокореляційної функції:
∞

1
⋅ ∫ e −iλτ ⋅ R xx (τ )dτ
f (K ) =
2 ⋅ π −∞

де Rxx (τ) – оригінал автокореляційної функції.
Спектральна густина є додатною функцією у всьому діапазоні частот від 0
до ∞. Вона не містить відомостей про фази окремих гармонійних складових. За
допомогою приведеної формули можна визначити спектральну густину по
заданій аналітично автокореляційній функції Rxx (τ).
Визначимо

спектральну

густину,

використовуючи

пакет

MathCad.

Попередньо ми визначили автокореляційну функцію Rxx (τ). Наступним кроком
збережемо отримані значення функції в масив даних.
rxx k −1 := R xx ( K )

Далі використаємо перетворення Фур’є, взявши за основу вбудовану
функцію cfft(x):
z := cfft (rxx)

Отримане перетворення потрібно взяти по модулю, оскільки спектральна
густина є додатною у всьому діапазоні частот. Отже:
i=0..length(z)-1, ai=|zi|, ωi=i
По отриманих даних побудуємо залежність S від ω. Так ми отримуємо
графік спектральної густини S(ω). Модуль значення спектральної густини
визначає амплітудно-частотну характеристику сигналу, а її аргумент - фазочастотну характеристику. АЧХ сигналу являється парною функцією, а ФЧХ –
непарною. В загальному вигляді зміст S(ω) визначається як амплітуда сигналу,
що припадає на 1 Гц в нескінченно вузькій полосі частот, яка включає в себе
розглянуту частоту ω. Отже, маємо графік спектральної густини для сигналу
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F(t) (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Графік спектральної густини для F(t)
При дослідженні автоматичних систем виникає необхідність створювати
типові випадкові впливи штучно – за допомогою спеціальних генераторів.
Найпростіше ця задача вирішується з використанням методу формуючого
фільтра. Суть методу полягає в тому, що потрібний випадковий сигнал
отримується шляхом пропускання білого шуму через фільтр з відповідною
частотною характеристикою. Частотна передавальна функція Wф(jω) фільтра
зв’язана з спектральною густиною S(ω) формуючого сигналу наступним
співвідношенням [60]:
{Wф(jω)}2= S(ω) .
Для пошуку функції Wф(jω) необхідно розкласти спектральну густину S(ω)
на спряжені множники Wф(jω) і Wф(-jω). З цих двох множників фізично
реалізуємим у вигляді фільтра є лише перший множник, в якому нулі і полюси
(корені чисельника і знаменника) знаходяться у верхній півплощині.
Для сигналу F(t) з експоненціальною кореляційною функцією маємо
графік АФХ формуючого фільтру для F(t) в програмі MathCad (рис. 5.7).
Оскільки оператор бурової установки прагне підтримувати осьову силу на
долото постійною з певними флуктуаційними коливаннями, то оцінка
математичного сподівання на таких ділянках постійна, а реалізація функції
осьової сили на долото має вигляд квазістаціонарної випадкової функції.
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Рис. 5.7. Графік АФХ формуючого фільтру для F(t)
Проведений аналіз довів, що функція F(t) має властивості ергодичності як по
відношенню до математичного сподівання, так і автокореляційної функції, що
дозволяє досліджувати її статистичні характеристики на базі реалізації, що має
обмежену довжину. Спектральна густина сигналу F(t) дозволила визначити
амплітудно-фазову характеристику формуючого фільтру.
5.2. Оцінка автокреляційної функції сигналу давача механічної швидкості
буріння і її апроксимація
Визначення

оцінок

автокореляційної

функції

флуктуації

сигналу

механічної швидкості буріння є актуальною науково-прикладною задачею для
автоматичного регулювання параметрів режиму буріння та їх оптимізації. Ці
оцінки необхідні для вибору кроку дискретизації, синтезу алгоритмів непрямих
вимірювань, діагностування технічного стану породоруйнівного інструменту,
оцінки ефективності процесу та ін.
Проте, аналіз літературних джерел (наприклад, [3,158,161,175,176] та ін.)
вказує на недостатній обсяг проведених досліджень в контексті використання
сучасного

програмного

забезпечення

і

формальних

адекватності отриманих моделей кореляційних функцій.
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Тому для отримання адекватної автокореляційної функції сигналу давача
механічної швидкості буріння скористаємось експериментально отриманою
реалізацією досліджуваного процесу.
Сигнал давача механічної швидкості буріння V(t) є непрямим показником
ефективності

процесу

буріння

нафтових

і

газових

свердловин

і

використовується у схемах регулювання подачі долота на вибій свердловини.
На відрізку реалізації V(t) (рис.5.8) тривалістю Т=100хв, отриманої у
процесі буріння свердловин в умовах Прикарпаття визначено інтервал
квантування Δt ≤ 0,5 Твч, де Твч – період найвищої гармонічної складової
випадкового сигналу V(t) [161] та база даних у кількості 100 точок для
дослідження.

Рис. 5.8. Графік зміни величини V(t), отриманий у результаті оброблення
експериментальних даних у програмі Mathlab
Оскільки реалізація V(t) є сукупністю дискретних значень сигналу,
отриманих через рівні проміжки Δt, то автокореляційну функцію розрахуємо за
формулою [161]:
Rx (τ ) = R (k∆t ) ≈

1 n−k 0
∑ x (i∆t ) x 0 (i∆t + k∆t ) ,
n − 1 i =0

де х0(t)= х(t)–mx – центровані значення.
Визначення кореляційної функці:
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Rxx = xcorr(x,x, ‘none’);
Rxx = Rxx/max(Rxx);
tt = -100:1:100;
figure
plot (tt, Rxx, tk, yf), grid.
Особливості

процесу

буріння

дали

змогу

прогнозувати

характер

автокореляційної функції, внаслідок чого, як апріорну обрали модель такого
типу [158]
Rvv (τ ) = a + bτ + cτ 2 + dτ 3 + fe −α τ 4 + ge − β τ 5 ,

(5.2)

де a, b, c, d, f, g, α, β – параметрі моделі,
τ – кореляційний зсув.
Оцінку автокреляційної функції Rvv(τ) розраховано з кореляційним зсувом τ
= 1 хв (рис.5.9).

Рис. 5.9. Графік автокреляційної функції Rvv(τ)
Апроксимацію графіка нормованої автоореляційної функції проведено з
використанням програми Curve Expert 1.3. У результаті отримали математичні
моделі, що наведені у табл. 5.2. Вони мають різні коефіцієнти кореляції і
стандартні похибки, графіки залежності яких від порядку поліномів n, наведено
на рис.5.10.
МОНОГРАФИЯ

220

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

Таблиця 5.2
Моделі нормованої автокореляційної функції механічної швидкості
буріння Rvv(τ)
Тип

Похибка

Коефіцієнт

апрокси-

кореляції,

мації, SE

Cor

0,111

0,900

0,062

0,972

0,045

0,986

D

Rvv(τ)=0,9398-0,3601τ+0,0373τ2-0,0004τ3+0,0001τ4+
+7,18846е-0,006 τ5+1,05716е-0,007 τ6

0,0421

0,988

E

Rvv(τ)=0,99654-0,4526τ+0,0881τ2-0,011τ3+0,0009τ4-4,85576е-0,005 τ5+1,3387е-0,006 τ6-1,47е-0,008 τ7

0,037

0,991

F

Rvv(τ)=0,981-0,5469τ+0,1574τ2-0,0304τ3+0,0036τ4-0,0002τ5+9,8718е-0,006 τ6-2,0147е-0,007 τ7+1,6717е-0,009 τ8

0,350

0,992

0,034

0,993

0,033

0,994

мо-

Модель нормованої автокореляційної функції
Rvv(τ)

делі
А
В
С

2

Rvv(τ)=0,7075-0,16245τ+0,009006τ -0,00014τ

3

2

3

-0,005 4

2

3

4

Rvv(τ)=0,8916-0,3186τ+0,0351τ -0,0016τ +2,6227е

τ

Rvv(τ)=0,9708-0,4306τ+0,0651τ -0,0045τ +0,0001τ -1,6916е-0,006 τ5

Rvv(τ)=0,988-0,607τ+0,2151τ2-0,0511τ3+0,0079τ4G

H

-0,0006τ5+3,2992е-0,005 τ6-1,016е-0,006 τ7+1,7157е-0,008 τ8+
+1,2289е-0,01 τ9
Rvv(τ)=0,994-0,7121τ+0,33951τ2-0,1069τ3+0,0201τ4-0,0023τ5+0,0001 τ6-7,7588е-0,006 τ7+2,2125е-0,007 τ8-3,549е-0,009 τ9+2,4471е-0,011 τ10

Рис. 5.10. Графік залежності похибки апроксимації St.Er і коефіцієнта
кореляції Cor.Coef від порядку n поліному апроксимації автокореляційної
функції механічної швидкості буріння Rvv(τ)
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Аналізування графіків, наведених на рис.5.10, показало досить добре
співпадання

експериментальної

оцінки

Rvv(τ)

з

апріорною

моделлю

спостерігається, починаючи з поліному шостого порядку (n =6).
Проте, аналіз графіків апроксимації функцій довів, що найбільш
адекватним є поліном 8th Degree Polinomial Fit (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Графік апроксимації оцінки кореляційної функції поліномом 8-го
порядку
Коефіцієнти цього рівняння мають такі значення:
8th Degree Polinomial Fit: у=а+bх+сх^2dx^3...
Соеffісіеnt Data:
a =0.95170541; b=-0.54691313; c=0.15749174; d=-0.030448054;
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e=0.0036208858; f=-0.00025157315; g=9.8718І93е-006;
h = -2.0197104е-007; i=1.671713е-009.
8th Degree Polinomial Fit: у=а+bх+сх^2dx^3...
Standart Еrrоr: 0.0350197
Correlation Соеffісіеnt: 0.9929720
Досить добре спів падання експериментальних оцінок автокореляційної
функції механічної швидкості буріння з апріорною моделлю не потребує
уточнення довжини досліджуваної реалізації. Окрім цього впливом похибки від
дискретизації на точність оцінки ординат автокореляційної функції також
можна знехтувати.
5.3. Результати аналізу статистичних характеристик моменту на долоті
при бурінні свердловин електробурами
Момент на долоті є одним із головних чинників, які визначають
ефективність процесу буріння, як об’єкта керування. Для створення технічних
засобів контролю моменту на долоті потрібна інформація про його статистичні
характеристики. Проте аналіз літературних джерел [86, 115, 162, 163 та ін.]
показує недостатній об’єм проведених досліджень в напрямку створення
алгоритмів функціонування пристроїв для контролю моменту на долоті,
придатних для вирішення задач автоматизації процесу буріння. Тому метою
даної роботи є розроблення алгоритму функціонування пристрою для
одержання сигналу, пропорційного моменту на долоті, шляхом оброблення
потоку енергії, яка потрапляє з електричної мережі до двигуна електробура.
Ефективність буріння нафтових і газових свердловин електробурами
залежить від керувальних дій (осьової сили на долото і частоти його
обертання), конструкції долота і потужності, яка доводиться до вибою
свердловини. Потужність N1(t), яка споживається електробуром від мережі,
перетворюється в потужність на валі Nв(t) зі значними втратами, тобто
[162,162]:
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N в (t ) = N 1 (t ) − ∑ ∆N (t ) ,

де

∑ ∆N (t ) = ∆N

ст

.

(5.3)

(t ) + ∆N с (t ) + ∆N р (t ) + ∆N д (t ) + ∆N шп (t ) + ∆N сп (t ) ,

∆N ст (t ) - втрати потужності в обмотці статора електродвигуна,
∆N с (t ) - втрати потужності в сталі електродвигуна, викликані гістерезисом і

вихровими струмами,
∆N р (t ) - втрати потужності в обмотці ротора електродвигуна,

∆N д (t ) - додаткові втрати потужності в електродвигуні,
∆N шп (t ) - втрати потужності на тертя в підшипниках, шпинделі та ін.,
∆N сп (t ) - втрати потужності в струмопідвідному кабелі.

Підставляючи значення N в (t ) із (5.3) в рівняння потужності на валі двигуна
[162]:
dω в ω в2 dI 

,
N в (t ) = ω в (t )  M c (t ) + I
+
dt
2 dα 


(5.4)

де ω в (t ) - кутова швидкість валу електродвигуна,
M c (t ) - момент статичного опору на долоті,
I - сумарний момент інерції долота, приведений до валу електродвигуна,

α - кут повороту валу двигуна,

отримаємо вираз для моменту на валі двигуна електробура, тобто на долоті
M дол (t ) = [N 1 (t ) − ∑ ∆N (t )]ω в (t )

(5.5)

Вираз (5.5) запропоновано використовувати як алгоритм функціонування
пристрою для одержання сигналу, пропорційного моменту на долоті, шляхом
оброблення потоку енергії, яка поступає з електричної мережі до двигуна
електробура.
Тоді відносна похибка вимірювання моменту на валі двигуна електробура
дорівнює
 ( N − N 0 )(1 − S )

γ =


N0


− 1 ⋅ 100% ,


де N - потужність, що споживається двигуном,
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N 0 = N 1* + N * - потужність, виміряна при холостому ході двигуна,
N 1* - втрати потужності у струмопідвідному кабелі при холостому ході

двигуна,
N * - потужність, що споживається двигуном при відсутності осьової сили на

долото,
S - ковзання двигуна.

За допомогою запропонованого пристрою вимірювання моменту отримано
графік зміни моменту на долоті під час буріння свердловини №803Д
електробуром Е170-8 №774 долотом 2К190ТЗ №337 в інтервалі 1858-1863 м в
однорідних піщаниках верхньомінілітової підсвіти з остійною осьовою силою
на долото 85 кН.
Флуктуації моменту на долоті являють собою випадкові процеси, механізм
формування яких визначається великою кількістю факторів, наприклад,
конструкцією низу бурильної колони, властивостями промивної рідини,
твердістю породи, коливаннями напруги живлення в мережі електропостачання
та іншими факторами (рис.5.12).
800
700
600

Mдол, кНм

500
400
300
200
100
0

0

50

t, c

100

150

Рис. 5.12. Графік зміни моменту на долоті, отриманий в результаті обробки
експериментальних даних у програмі MathLab
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Для

знаходження

оцінок

математичного

сподівання,

.

дисперсії

та

середньоквадратичного відхилення досліджуваного параметру скористалися
програмою MathCad.
Математичне сподівання
1

m := mean ( M )

n

n

⋅

∑

i=1

(5.7)

M = 397.914 mean ( M ) = 397.914
i

Дисперсія
1

зміщена оцінка

n

n

⋅

4

2
4
∑ (Mi − m) = 2.206 × 10 var ( M) = 2.206 × 10

i=1

1

незміщена оцінка

n −1

n

⋅

2
4
∑ (Mi − m) = 2.252 × 10

4

Var ( M ) = 2.252 × 10

i=1

Середньоквадратичне відхилення
зміщена оцінка

var ( M ) = 148.516

незміщена оцінка

stdev ( M ) = 148.516

Var ( M ) = 150.055

Stdev ( M ) = 150.055

Ці характеристики для кожного конкретного моменту є середніми з
множини й визначаються одномірним законом розподілу.
Для визначення закону розподілу і перевірки його за допомогою критерію
Пірсона скористалися програмою MathCad.
Згрупувавши експериментальні дані (kelk) (табл.5.3) та знайшовши їхні
ймовірності появи (kpelk), побудували графік розподілу (рис.5.13).
Припустили, що експериментальні дані підпорядковуються нормальному
закону розподілу та перевірили вірність цьому закону розподілу за критерієм
2

Пірсона χ :

n

χ2 ( dp ) := n ⋅

∑

i=1

(dh i − dpi)2
dp

i

Для визначення автокореляційної функції використали програму MathСad.
Для цього записали код програми, де вказано час, відповідні експериментальні
дані і функція Rxx, яка визначає автокореляцію.
МОНОГРАФИЯ

226

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

Таблиця 5.3
Згруповані експериментальні дані
Згрупована вибірка
118,3
177,8
237
296
325
325,9
335
355,6
414,8
444,5
462
462,8
468,4
474,1
592,6
622,2
651
681,5
711,1
740,8

Кількість появи
1
5
2
2
1
4
1
4
5
5
1
1
3
8
1
1
1
1
1
1

Рис. 5.13. Гістограма і закон розподілу для моменту на долоті
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Отримали наступний графік нормованої автокореляційної функції Rxx (m)
(рис.5.14):

Рис. 5.14. Графік нормованої автокореляційної функції R xx (m) для
величини моменту на долоті
Графік

автокореляційної

функції

підтверджує,

що

досліджуваний

стохастичний процес М(t) є стаціонарним і ергодичним.
Відтворили автокореляційну функцію в програмі Curve Expert для
підтвердження, що дана функція є найкращою для нашого випадку і для
знаходження передавальної функцій.
Проаналізувавши три рівняння, вибираємо експоненціаль не рівняння:
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Rxx (k ) = ae bx ,

.

(5.8)

де а = 1,065; b = -4.781.
Побудуємо графіки функцій, що описуються даним рівнянням (рис. 4). Як
бачимо, графік повністю відтворює вище наведену автокореляційну функцію з
коефіцієнтом кореляції r=0,996.

Рис. 5.15. Графік нормованої автокореляційної функції для моменту на
долоті
Відзначимо, що при статистичному аналізі стаціонарних випадкових
функцій зручно користуватись спектральною густиною випадкової функції.
Спектральна густина є додатною функцією у всьому діапазоні частот від 0 до
∞. Вона не містить відомостей про фази окремих гармонійних складових. За
допомогою приведеної формули можна визначити спектральну густину за
заданою аналітично автокореляційною функцією.
Застосовуючи

до

кореляційної

функції

R(τ)=De-α(τ)

перетворення,

2 Dα
,
α 2 +ω2

(5.9)

визначили спектральну густину за формулою [160]:
ω

S (ω ) = 2 ∫0 De −α (τ ) cos ωτdω =
де D = 1,0656933, α = -4.7819.
Підставивши наші дані в це рівняння отримали:

S (ω ) =
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За отриманими даними побудували залежність S від ω, використовуючи
програму MathCad.

Для рівняння (5.10) графік спектральної густини зображений на рис. 5.16

Рис. 5.16. Графік спектральної густини для моменту на долоті
Отримані результати дають змогу визначити властивості формуюючого
фільтра.
Дійсно, частотна передавальна функція Wф(jω) фільтра зв’язана з
спектральною густиною S(ω) формуючого сигналу наступним співвідношенням
[160]:
{Wф(jω)}2=S(ω).

(5.11)

Для пошуку функції Wф(jω) необхідно розкласти спектральну густину S(ω)
на спряжені множники Wф(jω) і Wф(-jω). З цих двох множників фізично
реалізуємо у вигляді фільтра лише перший множник, в якому нулі і полюси
(корені чисельника і знаменника) знаходяться у верхній півплощині.
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Для сигналу з експоненціальною кореляційною функцією (5.8) маємо
[160]:
S (ω ) =

2 Dα
2 Dα
2 Dα
=
⋅
.
α 2 + ω 2 α + jω α − jω

(5.12)

Звідси частотна функція фізично реалізованого фільтра:
W ф ( jω ) =

2 Dα
.
α − jω

(5.13)

Виведемо графіки для АФХ формуючого фільтру за допомогою програми
MathСad.
P1( w) :=

15.269

(22.866 + w2)

Q1( w) :=

3.193⋅ w
2

w := 0 , 0.002 .. 500

22.866 + w

Рис. 5.17. Графік АФХ формуючого фільтра для вимірювання величини
моменту на долоті
Аналіз статистичних характеристик моменту на долоті при бурінні
свердловини електробуром Е170-8 довів, що досліджуваний параметр
підпорядковується нормальному закону розподілу та має експоненціальну
автокореляційну функцію, що дозволило визначити спектральну густину
досліджуваного параметру і амплітудно-фазову характеристику формуючого
фільтру.
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5.4. Ідентифікація хаотичної поведінки нелінійних об’єктів керування, що
функціонують за умов невизначеності та наявності завад
Ідентифікація хаотичної поведінки об’єктів керування, що функціонують
за умов апріорної та поточної невизначеності щодо їхньої структури та
параметрів,

є

важливим

науково-прикладним

завданням

для

нафтогазовидобувної галузі промисловості, зокрема для керування процесом
буріння свердловин і розробки нафтових і газових родовищ [3,154]. Це
обумовлено тим, що ці об’єкти керування відносяться до класу погано
визначених об’єктів, що розвиваються в часі і мають нелінійні статичні та
динамічні характеристики [42,164]. Вони не достатньо точно описуються за
допомогою

традиційних

математичних

моделей,

прийнятних

в

теорії

ідентифікації. Проблема ідентифікації ускладнюється тим, що тип нелінійності
об’єкта апріорі невідомий, її характер може змінюватися з часом, об’єкт
розвивається в часі, змінює свою структуру, можливе виникнення коливних
режимів [3,154], а також дивних атракторів [154]. Збурення також мають
стохастичний характер. У цьому випадку прийнятним математичним апаратом
є теорія синергетичних моделей у вигляді систем нелінійних звичайних
диференційних рівнянь [154], а також теорія нейродинаміки, в основі якої
лежать методи теорії штучних нейронних мереж, фракталів і хаосу [164].
Однією з перших моделей хаосу була модель Едварда Лоренца [154], яка була
запропонована в шістдесятих роках минулого століття для досліджень руху
конвективних шарів в атмосфері у вигляді трьох нелінійних звичайних
диференційних рівнянь:
dx1
= a1 x1 + a 2 x 2 ,
dt
dx 2
dt
dx 3
dt
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= b1 x1 + b2 x 2 + b3 x1 x 3 ,
,



= c1 x 3 + c 2 x1 x 2
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де х1 , х2 , х3 – коефіцієнти системи;
а1 , а2 , b1 , b2 , b3 , с1 , с2 – параметри моделі.
Ця модель стала відомою у світі у зв’язку з тим, що вона крім монотонних
і коливних еволюцій [154] мала також хаотичну. Її фазовий портрет має вигляд
крил «метелика», тобто сукупність хаотичних траєкторій, поведінку яких в часі
передбачити неможливо, але вони знаходяться у замкненому фазовому
просторі. Саме такий фазовий портрет був названий «дивним атрактором». На
рис.5.18 наведені різні типи рішень моделі Е.Лоренца при різних її параметрах
і різних початкових умовах х10 , х20 , х30 .

Рис. 5.18. Атрактор Лоренца (зліва еволюційне представлення змінних в
часі, справа – у вигляді тривимірного ФП): а – монотонний (всі траєкторії
йдуть до нульової точки), б – коливний (всі траєкторії сходяться до єдиного
центру), в – хаотичний (вигляд даного ФП – це і є відомий «метелик»
Е.Лоренца)
Відомі також моделі хаосу для діагностування і прогнозування порушень
біоелектричної активності [165,166], результатом досліджень хаотичної
поведінки в базах правил моделей Такагі-Сугено, в моделях типу Мамдані
[167÷170] та ін. Хаотичну поведінку часових послідовностей вивчали
Є.В.Бодянський [164], О.Ю.Соколов [169], А.Н.Шарковський [172], Devaney
(D-chaotic), T.Y.Li та I.A.York (L/Y - chaotic), M.Wagenknecht [169], P.Kempf,
I.Adamy [170], Р.Е.Kloeden [168] та ін.
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Проте, оскільки теорія хаосу знаходиться на початковому етапі розвитку,
наявні результати мають локальний характер. Невирішеною залишилась
кількісна оцінка хаосу. У зв’язку з цим актуальною і доцільною є розробка
теоретичних основ і математичного забезпечення обробки експериментальних
даних в реальному часі на базі засобів обчислювального інтелекту,
досліджування

характеристик

хаотичних

і

стохастичних

часових

послідовностей. Вирішенню цієї задачі сприяє використання показника Херста
(Hurst exponent) [164], який дає змогу кількісно оцінити прояви хаотичної
поведінки об’єкта.
Виходячи з сучасного стану в області моделювання процесу буріння,
випливає, що для оптимального керування зручно і доцільно математичну
модель поглиблення свердловин шукати у вигляді диференційних рівнянь [3]:
1
dh
= * k 1 F α1 n β1 ,
dt ε (t )
dε
= k 2 F α2 n β2 ,
dt

(5.15)

*

де h – проходка долота;
ε* – відносне зношення оснащення долота
k1 = c1d2 ,
c – невідома змінна, яка повинна визначатися в процесі ідентифікації;
d – діаметр долота;
F – осьова сила на долото;
n – швидкість обертання долота;
α1 = 1 – γ, β1 = 2 – δ – невідомі коефіцієнти, які повинні бути визначені в
процесі ідентифікації моделі;
γ, δ – показники ступеня в рівнянні потужності, обертання долота N =F γ nδ;
*

k 2 = α 1* d β1 ;

α 2 = ( β 1* − γ 1 β 1* ) ;
β 2 = ( β 1* − δ 1 β 1* ) ,
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β

2
*
α 1* , β 1* - коефіцієнти моделі: dε = α1*  Fnd  .

dt

 N 

Праві частини математичної моделі (5.15) є випадковими і коефіцієнти її
підлягають

ідентифікації

в

процесі

буріння.

Ідентифікація

повинна

здійснюватися при переході долота в породи з іншими властивостями, і цей
момент повинен бути виявлений за допомогою математичної моделі. Тобто
виникає проблема раннього виявлення змінення властивостей (розладнань)
об’єкта і системи керування. Ця проблема розглядалась у роботі [174] для двох
випадків: коли апріорний розподіл моменту розладнання відомий і, коли
апріорний розподіл моменту розладнання невідомий. Для другого випадку
розглянуті алгоритми Пейджа, Неймана-Пірсона, алгоритм кумулятивних сум
та ін.
В [3] були розглянуті методи і алгоритми виявлення моменту зміни умов
буріння,

які

базуються

на

використанні

рекурентного

G-алгоритму

кумулятивних сум, Z-алгоритму і комбінованого GZ-алгоритму.
Розглянемо тепер можливості виявлення моменту зміни умов буріння,
тобто моменту розладнання за допомогою обчислення показника Херста в
реальному часі. Він дозволяє вирішувати проблеми раннього виявлення
змінення

властивостей,

тобто

виявлення

об’єків

систем

керування

і

використовується для діагностування та прогнозування порушень [165].
Оскільки величини F, n, які входять до математичної моделі (5.15), суттєво
змінюються в часі, причому випадково [172], то праві частини рівнянь є
випадковими функціями часу. Для виділення постійних складових у величинах
F, n введемо для розгляду величини F0 , n0 такі, що
 ξ (t ) 
n(t ) = n0 + ξ n (t ) = n0 1 + n ,
n0 

 ξ (t ) 
F (t ) = F0 + ξ F (t ) = F0 1 + F .
F0 


(5.16)

Величини F0, n0 вибираємо довільно, причому не обов’язково повинні бути
середні значення F, n. Важливо лише те, що ми їх визнали постійними і їх
величина нам відома.
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З урахуванням (5.16) праву частину рівнянь (5.15) можна привести до
вигляду

ξ (t ) 
1
1
α
β 
k1 F α1 n β1 = * k1 F0 1 n 0 1 1 + F 
ξ n (t )
ξ (t )
F0 

k2 F n
α2

β2

α2

= k2 F0 n0

β2

α2

 ξ F (t ) 

1 +


F
0 


α1

β1

 ξ n (t ) 
1 +
 .


n
0 


(5.17)

β2

 ξ n (t ) 
 .
1 +


n
0 


(5.18)

З аналізу (5.17) і (5.18) видно, що праві частини рівнянь математичної
моделі процесу буріння є випадковими, керувальні дії F i n змінюються в часі.
Якщо, наприклад, змінами потужності на долоті знехтувати, то для того, щоб
експериментальна математична модель була справедлива, необхідно при
бурінні (навіть в ізотропних породах) підтримувати F = const і n = const. Це
свідчить про те, що виявлення розладнань процесу буріння як нелінійного
динамічного об’єкта керування, що функціонує за умов невизначеності щодо
своїх параметрів і структури, та при цьому демонструє як хаотичну поведінку
[172], яка викликана власними характеристиками, так і стохастичну, яка
викликана наявністю зовнішніх збурень, є важливим науково-практичним
завданням. Для розрахунку показника Херста Н використовується величина
розмаху її дисперсії. Показник Херста обчислюється за наступним алгоритмом.
Для дискретної послідовності

y (1), y (2), y (3),..., y (i ),..., y (k ) показник Херста Н

можна записати у формі [164÷166]
R(k )
= (αk ) H ,
S (k )

(5.19)

де k − дискретний поточний час;
R(k) – розмах послідовності накопичених відхилень х(і, k), що обчислюється
відповідно до рівнянь R(k ) = max x(i, k )− min x(i, k ) ;
1≤ i ≤ k

1≤ i ≤ k

S (k ) − середньоквадратичне відхилення;

α - невід’ємний параметр, що обирається у загальному випадку суто із
емпіричних припущень.
Саме коефіцієнт H і отримав назву показника Херста. Середньоквадратичне
відхилення визначається за формулами
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S (k ) = D(k ) ,
S (k ) =

1 k
∑ ( y (i ) − y (k )) 2 ,
i
k =1

.

(5.20)
(5.21)

де D(k) – дисперсія послідовності у(і);
y (k ) – середнє значення дискретної послідовності y (i) .

Формула для визначення середнього значення дискретної послідовності наступна
1 k
∑ y (i ) .
k i =1

y (k ) =

(5.22)

Поточне середнє значення дискретної послідовності визначається
1 i
y (i ) = ∑ y ( j ) ,
i j =1

(5.23)

Визначаємо послідовність накопичених відхилень x(i, k ) , що обчислюється
відповідно
k

x(i, k ) = ∑ ( y (i ) − y (i )) .
i =1

Отже, показник Херста визначається за формулою
 R(k )  .

H = log ak 
 S (k ) 

(5.24)

Ці всі формули використовуються для стаціонарних об’єктів.
Для нестаціонарних об’єктів запропоновано [164] метод обчислювання
показника Херста на ковзному вікні. Послідовність розрахунку наведена нижче:
R (k )
= wH ,
S (k )

(5.25)

де R (k ) , S (k ) - усереднені значення R(k) та S(k) на ковзному вікні
w − довжина ковзного вікна.

Середньоквадратичне відхилення визначається за формулою
S (k ) =

k
1
∑ ( y (i ) − y (k )) 2 .
w i = k − w+1

(5.26)

Формула для визначення середнього значення дискретної послідовності
наступна
y (k ) =
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Поточне середнє значення дискретної послідовності визначається так
1 i
y (i ) = ∑ y ( j ) .
i j =1

Послідовність накопичених відхилень

(5.28)

x(i, k ) , що обчислюється за

формулою
x(i, k ) =

k

∑ ( y (i ) − y (i )) .

(5.29)

i = k − w +1

Знаходимо середні значення розмаху послідовності накопичених відхилень і
середнє значення середньоквадратичних відхилень
k
R(k ) = max x(i, k )− min x(i, k ) , R(k ) = 1 ∑ R(i) ,

k − w +1≤i ≤ k

S (k ) =

k − w +1≤i ≤ k

w i = k − w +1

1 k
∑ S (i ) .
w i = k − w +1

(5.30)
(5.31)

Отже, показник Херста визначається за формулою
 R(k ) 
.
H = log w 

S
(
k
)



(5.32)

Розроблено блок-схему алгоритму обчислення показника Херста для
нестаціонарних об’єктів (рис.5.19).
Розроблено програми, які реалізують алгоритм обчислення показника
Херста для нестаціонарних об’єктів в середовищах Mathlab, PASCAL.
Нижче наведено функціональні блоки, які використані для створення
пристрою для обчислення показника Херста в пакеті Simulink.
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Початок

t=1,w-1

3 +

t=1,w-1

I=1,w-1

+

i=1,w-2

5

max=x(t,i+1)

+

6

7
Ycer(t,i)= Ycer(t,i)+Y(t,i)

min(t)<x(t,i+1)
+

8

Ycer(t,i)= Ycer(t,i)/i

min=x(t,i+1)
+

9

t=1,w-1

t=1,w-1
10

-

Zcer(t)= Zcer(t)+Y(t,i)

R(t)= max(t)-min(t)

11

Sc = 0; Rc= 0

12

Zcer(t)= Zcer(t)/w

t=1,w-1
t=1,w-1
+

i=1,w-1

+

13

-

Sc = Sc / w
R c= R c / w
H=logw(Rc/ Sc)

16

i=1,w-1

25

-

26

27

+

28

29

30

+

31

Sc = Sc +S (t); Rc= Rc+R(t)

S (t)=
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Рис. 5.19. Блок-схема алгоритму обчислення показника Херста для
нестаціонарних об’єктів
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За допомогою даних

функціональних блоків реалізуємо

.

функцію

знаходження середнього значення вхідного вектора, а також різницю між
середнім значенням і поточним вхідним масивом даних. Схема реалізації
даного алгоритму наведена нижче (рис.5.20).

Рис. 5.20. Схема пристрою, яка реалізує y (k + 1) − y (k + 1)
Аналізуючи функції блоків, можна дану схему описати так: на вхід
пристрою подається масив даних у . Від даного блоку виходять дві стрілки, які
з’єднуються з блоками netsum і netsum2.
netsum → gain → netsum1 → unit delay → netsum – реалізує функцію
знаходження середнього значення вхідного масиву. На виході netsum 2 маємо
різницю між середнім значенням і поточним вхідним масивом даних.
Реалізуємо

знаходження

дисперсії

і

середньоквадратичного

значення

послідовності.
Для реалізації даного алгоритму використаємо такі функціональні блоки.

Схема

реалізації

знаходження

дисперсії

відхилення значення наведена нижче.
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Рис. 5.21. Схема пристрою, яка реалізує знаходження D і S
Дані масиву подаються на вхід функціонального блоку Netprod, за
допомогою якого масив множиться сам на себе. Далі від вихідного значення
віднімається середнє значення масиву. В результаті отримуємо значення
дисперсії даного масиву, яке подається на вхід функціонального блоку
знаходження кореня квадратного, на виході якого маємо середньоквадратичне
значення масиву даних.
Реалізуємо знаходження послідовності накопичених відхилень x(i, k ) , а
також розмах послідовності накопичених відхилень R(x).
Для реалізації даного алгоритму використаємо такі функціональні блоки:

Схема частини пристрою, яка реалізує пошук x(i, k ) і R(x) наведена на
рис.5.22.

МОНОГРАФИЯ

241

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

Рис. 5.22. Схема частини пристрою, яка реалізує знаходження x(i, k ) і R(x)
Верхня частина даної схеми реалізує пошук максимального значення
послідовності накопичених відхилень x(i, k ) , відповідно нижня частина реалізує
знаходження мінімального значення. Ці значення подаються на блок netsum10,
за допомогою якого здійснюється знаходження R(x). Отже, з’єднавши дані
частини схеми, отримаємо пристрій розрахунку показника Херста (рис.5.23).

Рис. 5.23. Пристрій для обчислення показника Херста
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Як видно на рисунку, значення середньоквадратичного відхилення і розмаху
послідовності накопичених відхилень R(x) подаються на блок netprod5, де
відбувається ділення R(x)/S. Далі з отриманого значення знаходимо натуральний
логарифм. Щоб знайти показник Херста, використовуючи блок netprod4, ділимо
отримане значення після логарифму на значення ln(k+1)-1. В результаті в блоці
Display отримуємо значення показника Херста.
Верифікація розробленого математичного алгоритмічного і програмного
забезпечення, а також перевірка роботи пристрою обчислення показника
Херста проведена для п’яти параметрів: осьова сила на долото F(t), струм
електродвигуна І(t), потужність двигуна N(t), механічна швидкість v(t) і оцінка
відносного зносу оснащення долота Е(t).
Отримано такі результати: H1 = 0.64; Н2 = 0.86; Н3= 0.75; H4 = 0.74; H5 =
0.82.
Як бачимо показник Херста для всіх п’яти сигналів є більшим 0,5, але
менше за 1, а отже всім сигналам властива хаотична поведінка.
Здійсненно порівняння результатів, які дали розроблені програми і
пристрій обчислення показника Херста.
Для аналізу було взято 3 випадкових сигнали: y1, у2, у3.
Результати виконання програм дали такі результати: для y1 показник
Херста рівний Н = 0,85;для у2 – Н = 0,80; для у3 – Н = 0,85.
При введенні даних в пристрій на виході ми отримали значення дещо
відмінні від значень, які дають програми. Так при введені першого масиву
даних в результаті отримуємо значення показника Херста Н=0,92, для другого
масиву даних – Н=0,83, для третього масиву – Н=0,87. Аналізуючи дані
значення, бачимо, що в першому випадку пристрій дає похибку, яка рівна 0,07,
для другого масиву даних різниця між результатами експерименту, що дають
програма і пристрій рівна 0,03, відповідно для третьої вибірки – 0,02.
Аналізуючи похибки, можна зробити висновок, що даний пристрій має
похибку обчислень в межах від 0,02 до 0,07. Як бачимо з результатів
експериментів, аналітичний метод знаходження показника Херста є точним і
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набагато легшим за своїм виконанням, але він ретроспективний. Проте
пристрій має також як свої мінуси так і плюси. Як зазначалося вище, головним
недоліком пристрою є похибка результату, перевагою можна назвати те, що він
може використовуватись в реальному часі на промисловому об’єкті для
прогнозування зміни певного параметра чи технологічного процесу загалом, а
також для виявлення розладнання.
Отже, для
вимірювальних
алгоритм

дослідження стохастичних сигналів на хаотичність у
каналах

розрахунку

системи
показника

автоматичного
Херста,

керування

програмне

розроблено

забезпечення

і

удосконалено пристрій пошуку коефіцієнта хаотичності, розроблений в пакеті
програм Matlab 6.5. На основі проведених досліджень встановлено, що всі
сигнали, що розглядалися, характеризуються певною хаотичністю. Це дає змогу
з врахуванням особливостей технологічного процесу виявити момент зміни
умов буріння (розладнання) за допомогою обчислення показника Херста в
реальному часі.
5.5. Аналіз динамічної стійкості процесу поглиблення свердловин як
об’єкта керування
Специфічні властивості процесу поглиблення свердловин як об’єкта
керування не завжди дозволяють точно ідентифікувати його параметри та
здійснювати керування режимами його функціонування. Оскільки процес є
стохастично-хаотичним, то в ньому можуть виникати нові просторові, часові і
функціональні структури [144]. Тому важливо проаналізувати структуру хаосу
в процесі поглиблення свердловин.
Проте, аналіз літературних джерел, наприклад [144÷174 та ін.], свідчить
про недостатній обсяг проведених досліджень у контексті аналізу динамічної
стійкості процесу поглиблення свердловин як об’єкта керування і розроблення
новітніх підходів до проблеми виявлення хаосу.
Тому для вирішення задачі динамічного аналізу процесу поглиблення
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свердловин

нами

використані

синергетичні

принципи,

які

.

розроблені

Г.Хакеном, І.Пригожиним [150÷152] та ін. і використані для дослідження
технологічних процесів газовидобування і буріння свердловин у роботах
Г.С.Оганова

[144],

А.Х.Мірзаджанзаде

[145,149],

Б.М.Стешина

[147],

І.Г.Фадєєвої [153].
У даній роботі використані фактичні матеріали щодо буріння нафтових і
газових свердловин на родовищах Прикарпаття. Механічні властивості гірських
порід Прикарпаття достатньо вивчені до глибини 4000-4500 м [148].
Коефіцієнти міцності, що визначені за методикою проф. М.М.Протод’яконова,
Л.І.Барона, змінюються від 2 до 17. Найбільший коефіцієнт міцності (9-17)
мають пісковики середньоменілітові підсвіти, найменший (2-5) – глини
воротищенської світи. Проміжні значення коефіцієнтів міцності мають аргіліти
та алевроліти. Для більшості порід, які складають розріз, характерним є
збільшення коефіцієнта міцності з глибиною, особливо для глин і аргілітів.
Розділення порід розрізу за буримістю здійснено на основі твердості по
штампу, коефіцієнта пластичності і абразивності. За буримістю породи
Долинського родовища воротищенської серії віднесені до середньої категорії С,
полятицької світи та верхньоменілітової підсвіти – до середньої С і середньотвердої СТ категорій, породи бистрицької світи – до середньо-твердої СТ
категорії, середнє- та нижньоменілітові відкладення і породи манявської світи –
до твердої категорії Т, породи вигодської світи та стрийської серіїї – до твердоміцної категорії ТК і породи ямницької світи – до міцної категорії К.
Геологічні розрізи площ, що розбурюються, характеризуються високою
неоднорідністю. Окрім цього, в окремих стратегічних підрозділах і складках
пластові тиски змінюються від аномально низьких до аномально високих, що
вимагає застосування бурових розчинів різної густини.
Великі кути падіння пластів (від 50÷80 до 700÷900), суттєві тектонічні
порушення сприяють інтенсивному викривленню свердловини. Найбільше
відхилення вибою свердловини від гирла свердловини досягає 300-350 м.
Висока абразивність і міцність гірських порід є однією із причин викривлення
МОНОГРАФИЯ

245

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

стовбурів свердловин і відхилення їх вибоїв від заданих координат. Окрім
цього, коливання колони бурильних труб викликані роботою долота, переходом
його із однієї породи в іншу, прихопленнями колони бурильних труб сприяють
тому, що колона бурильних труб працює, головним чином, у динамічному
режимі. Це може викликати різкі і часто небезпечні коливання частоти
обертання і крутного моменту, які створюють у даній системі аварійні ситуації
– поломку колони бурильних труб та вихід з ладу усієї бурової установки.
Тому є необхідність розробки методу розпізнавання динамічного режиму
поглиблення свердловин і керування цим процесом. Для цього використані
результати експериментальних досліджень, проведених нами на бурових
Прикарпаття

з

використанням

системи

контролю

параметрів

буріння

«Карпати». Система реєструє параметри режиму буріння, час буріння 1 м порід
ε, коефіцієнт механічної ефективності долота λ та інші показники.
Щоб виявити закономірність зміни показника ε залежно від проходки, слід
визначити інтенсивність

dε
зміни його на глибині свердловини.
dh

Для опису закономірностей зміни показника ε по глибині свердловини h та
якісної оцінки динамічного режиму використали елементарну катастрофу
Р.Тома типу «складки» [144,153]:

або

dε
= аε 2 + bε + c;
dh
dε
b
c
= ε 2 + рε + q; -p = − = ε 1 + ε 2 ; q = = ε 1ε 2 ,
dh
a
a

(5.33)

де ε – час буріння 1 м порід;
h – глибина свердловини;
dε
– інтенсивність зміни часу буріння по глибині свердловини;
dh

ε = Σεі – сумарний час буріння свердловини по мірі її поглиблення;
a, b, c – коефіцієнти, що характеризують гірничо-геологічні умови і
технологічні параметри буріння і визначаються методом МНК за результатами
вимірювань у реальному часі. Вони можуть бути визначені шляхом оброблення
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фактичних даних і отриманих за допомогою систем контролю процесу буріння
СКУБ-М2, БУР-САК, Геосервіс, Леуза та ін.
Тоді

наявність

катастрофи

як

стрибкоподібної

зміни

режимів

функціонування системи визначається із умови [144,153]:
dε d 2 ε
=
dh dh 2

та рівняння
аε2 + bε + c = 0,

(5.34)

яке має два кореня

ε 1, 2 =

− b ± b 2 − 4ac
2a

Д = b2 – 4 аc

і дискримінант

(5.35)

В залежності від типу коренів ε1 і ε2 рівняння (5.34) дискримінант Д може
бути Д>0, Д<0, Д=0.
З урахуванням цього сформульовано наступні правила для визначення
стійкості динамічних режимів поглиблення свердловин:
R1: Якщо Д = b2 – 4 аc > 0, тоді спостерігається стійкий динамічний режим
поглиблення свердловин;
R2: Якщо Д = b2 – 4 аc < 0, тоді режим буріння нестійкий хаотичний, що
може призвести до викривлення стовбура свердловини, відхилення вибою від
проектного та інших ускладнень;
R3: Якщо Д = b2 – 4 аc = 0, тоді динамічний режим поглиблення
свердловин знаходиться на межі стійкості.
Отже, в міру наближення значень Д = b2 – 4 аc до нульового система
наближається до нестабільного стану і у будь-яку мить може перейти до
нестійкого стану, що свідчить про складність умов поглиблення нафтових і
газових свердловин. Ступінь складності такого динамічного процесу можна
визначити за формулою Клода Шенона [153]
R z (ε ) = 1 −

де Rz(ε) – коефіцієнт складності;
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І(ε) – інформаційна цінність показника ε, що досліджується
І(ε)max – максимальна інформативність при рівній ймовірності розподілу
показника ε.
Відзначимо, що діапазон зміни коефіцієнта складності Rz(ε) обмежений
значеннями 0≤Rz(ε)≤1. Тобто, якщо коефіцієнт складності Rz(ε)=1, то
вважається, що динамічний процес є повністю визначеним, але якщо Rz(ε)=0,
то вважається, що процес повністю невизначений. У загальному випадку, коли
контрольована величина ε може приймати т різних дискретних значень з
ймовірностями р1, р2,…, рі,…, рт ,середня кількість інформації, що припадає на
одне дискретне повідомлення, коли ці повідомлення нерівноймовірні,
визначається за формулою [153]
i =m

I (ε ) = − ∑ p (ε i ) log p (ε i ),
i =1

біт
,
повідомлень

(5.37)

де ймовірності цих повідомлень пов’язані між собою співвідношенням
i =m

∑ pі = 1, де рі – ймовірність того, що показник ε знаходиться у визначеному

i =1

інтервалі.
Величина І(ε) також характеризує ступінь невизначеності подій й у теорії
інформації має назву ентропії процесу або джерела інформації. Користуючись
формулою (5.37), можна визначити інформаційну цінність показника ε у будьякому

інтервалі

буріння

свердловини

і

ступінь

складності

процесу

поглиблення.
Обробленням інформації про показники процесу буріння свердловин N1-x
на нижній міоцен в інтервалі 2630-2729 м, отриманої з використанням
комплексу «Геосервіс», були отримані [155] наступні значення коефіцієнтів
складності (табл. 5.4) для зміни часу буріння 1 м порід по глибині свердловини.
Оскільки коефіцієнт складності

R z (ε ) ≤ 1
і

для усіх досліджуваних

інтервалів свердловин, то можна зробити висновок, що на глибині 2830-2729 м
процес формування витрат часу на буріння 1 м породи був складним і суттєво
невизначеним.
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Таблиця 5.4
Коефіцієнти складності Rz(ε) для різних інтервалів буріння
свердловин N1-x
Інтервал буріння, м
Коефіцієнт
складності Rz(ε)

230-2654

2655-2679

2680-2704

2705-2729

0,234

0,305

0,209

0,151

Для більш глибокого аналізу визначимо для кожного інтервалу буріння на
основі моделей «складок» значення дискримінантів і графіки залежності Д=f(ε)
(табл. 5.5).
Таблиця 5.5
Обчислення значень дискримінанта Д = b2 – 4 аc
Модель складки

Значення

буріння, м

 dε 
  = аε 2 + bε + c
 dh  А

дискримінанта

А

2630-2654

 dε 
  = 0,07ε 2 − 0,83ε + 2,16
 dh  А

0,083

В

2655-2679

 dε 
  = 0,08ε 2 + 1,19ε − 4,32
 dh  В

0,303

С

2680-2704

 dε 
  = 0,35ε 2 − 4,38ε + 13,1
 dh  С

0,844

Д

2705-2729

 dε 
  = −0,03ε 2 + 1,04ε − 3,05
 dh  Д

0,715

Тип

Інтервал

моделі

b2 – 4 аc

Оскільки усі дискримінанти можедей А, В, С, Д b2 – 4 аc > 0, то динамічні
режими поглиблення свердловини були стійкими. Проте, найменше значення
має дискримінант b2 – 4 аc = 0,083 на інтервалі буріння 2630-2651 м. Оскільки
він наближається до нуля, то можна стверджувати, що у цьому інтервалі режим
буріння наближається до нестійкого.
Тепер проаналізуємо як впливає показник ε на значення дискримінанту Д.
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Графіки залежностей Д=f(ε) наведено на рис. 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, а числові
значення досліджуваних дискримінантів – у табл. 5.6.
Таблиця 5.6
Числові значення дискримінантів А, В, С, D та ε
А

B

C

D

ε

2,1600

-4,3200

13,1000

-3,0800

0

1,7625

-3,7450

10,9975

-2,5675

0,5

1,4000

-3,2100

9,0700

-2,0700

1

1,0725

-2,7150

7,3175

-1,5875

1,5

0,7800

-2,2600

5,7400

-1,1200

2

0,5225

-1,8450

4,3375

-0,6675

2,5

0,3000

-1,4700

3,1100

-0,2300

3

0,1125

-1,1350

2,0575

0,1925

3,5

-0,0399

-0,8400

1,1800

0,6000

4

-0,1575

-0,5850

0,4774

0,9925

4,5

-0,2399

-0,3700

-0,0499

1,3700

5

0,2874

-0,1950

-0,4025

1,7325

5,5

-0,2999

-0,0600

-0,5800

2,0800

6

-0,2774

0,0349

-0,5825

2,4125

6,5

-0,2199

0,0899

-0,4100

2,7300

7

-0,1274

0,1049

-0,0625

3,0325

7,5

8,8817e-16

0,0799

0,4599

3,3200

8

0,1625

0,0149

1,1575

3,5925

8,5

0,3600

-0,0900

2,0300

3,8500

9

0,5925

-0,2350

3,0775

4,0925

9,5

0,8600

0,4200

4,3000

4,3200

10

1,1625

-0,6450

5,6975

4,5325

10,5

1,5000

-0,9100

7,2699

4,7300

11

1,8725

-1,2150

9,0175

4,9125

11,5

2,2800

-1,5600

10,9400

5,0800

12

2,7225

-1,9450

13,0375

5,2325

12,5

3,2000

2,3700

15,3100

5,3700

13

3,7125

-2,8350

17,7575

5,4925

13,5

4,2600

-3,3400

20,3800

5,6000

14

4,8425

-3,8850

23,1775

5,6925

14,5

5,4600

-4,4700

26,1500

5,7700

15
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Для побудови графіків залежності для параметрів A, B, C, D (1) від ε (2)
використовуємо програму MatLab.

В MatLab вводимо дані, які наведені нижче:
e=[0:0.5:15];
a=0.07*e.^2-0.83*e+2.16;
b=-0.08*e.^2+1.19*e-4.32;
c=0.35*e.^2-4.38*e+13.1;
d=-0.03*e.^2+1.04*e-3.08;
figure; plot(e,a);
figure; plot(e,b);
figure; plot(e,c);
figure; plot(e,d)
Отримані графіки зображені на рис. 5.24-5.27, а числові значення занесені
до табл. 5.6.

Рис. 5.24. Графік залежності дискримінанту А від ε
МОНОГРАФИЯ

251

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

Рис. 5.25. Графік залежності дискримінанту В від ε

Рис. 5.26. Графік залежності дискримінанту С від ε

Рис. 5.27. Графік залежності дискримінанту D від ε
Аналізування графіків, які наведені на рис. 5.24÷5.27 показує, що на
кожному з них є зона, в якій значення дискримінанту від’ємне. Це вказує на
наявність хаосу в таких режимах поглиблення свердловин.
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Нами проаналізовано також експериментальні дані по свердловині, що
пробурена на Прикарпатті електробуром Е215-8 в інтервалі глибин 2050-2450м.
Графік залежності часу буріння 1 м породи ε від глибини свердловини h,
наведено на рис. 5.28.

Рис. 5.28. Графік залежності часу буріння 1 м породи ε
від глибини свердловини h
Для обчислення першої та другої похідних від ε скористалися
диференціюючим блоком Derivative програмного комплексу Matlab+Simulink
(рис. 5.29).

Рис. 5.29. Структура диференціюю чого блоку програмного комплексу
Matlab+Simulink
На рис. 5.30 наведено графіки залежностей

d 2ε
dh 2

і

dε
від глибини
dh

свердловини h. Бачимо, що в інтервалі глибин 2020-2040 м чітко
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спостерігається не стійкий хаотичний режим буріння, а в інтервалі 2050-2400м
режим буріння знаходиться на межі стійкості, коли спостерігаються і додатні
значення і від’ємні значення

d 2ε
d 2ε
,
які
знаходяться
в
межах
2<
< 2.
dh 2
dh 2

dε
d 2ε
і
від глибини свердловини
Рис. 5.30. Графіки залежностей
dh
dh 2

Для виявлення можливостей керування хаосом обчислюють значення
фрактальної d і просторової n розмірностей технологічного процесу [144].
Фрактальна розмірність d є одним із основних показників, що
характеризують складність досліджуваного динамічного процесу, зокрема
процесу поглиблення свердловини.
Для пояснення суті фрактальної розмірності розглянемо наступний
приклад [156].

Розділимо відрізок прямої на N рівних частин. Тоді кожну

частину можна вважати копією цього відрізка прямої, яка зменшена в 1/r разів
(рис.5.31).
Очевидно, що N і r пов’язані між собою співвідношенням N ∙ r = 1. Якщо
замість прямої взяти квадрат і розбити його на N рівних квадратів з площею в
1/r2 раз меншою за площу основного квадрату, тоді співвідношення між ними
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запишеться як Nr2 = 1. Якщо куб розбити на N рівних кубів з об’ємом в 1/r3
менше об’єму основного кубу, тоді співвідношення між ними буде таким
Nr3 = 1.

Рис. 5.31. Ілюстрація зв’язків фрактальної розмірності d об’єкта з
коефіцієнтом подібності r і кількістю рівних підоб’єктів N
Отже, фрактальною розмірністю d об’єкта (одномірного відрізка,
двомірного квадрата або трьохмірного кубу) є степінь r у співвідношенні між
кількістю рівних підоб’єктів N і коефіцієнтом подібності r:
N∙rd = 1.

(5.38)

Для одномірного відрізка N = 3, r = 1/3, d = 1,
⋅ для двомірного квадрата N = 9, r = 1/3, d = 2,
⋅ для трьохмірного кубу N = 27, r = 1/3, d = 3.
Розглянуті множини є такими, що містять цілі розмірності.
Проте, після розбиття вихідної множини на N підмножин, що не
перетинаються й отримані масштабуванням оригіналу з коефіцієнтом r,
значення фрактальної розмірності d не буде цілим числом. Таку множину
називають розмірністю подібності або фрактальною розмірністю. Явний вираз
для d через N і r визначають шляхом логарифмування обох частин рівняння
d=

(5.38), тобто

log N
.
1
log
r

(5.39)

Основою логарифму може бути будь-яке додатне число більше одиниці,
наприклад, 10 або е = 2,7183.
Фрактальна
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характеризують складність досліджуваного динамічного процесу, зокрема і
процесу поглиблення нафтових і газових свердловин. Якщо значення d не є
цілим числом, то це вказує на хаотичність процесу, алей якщо в цьому випадку
d ∈ [1,0; 2,0], то такий хаос є керованим.
Якщо d>2, тоді можна стверджувати, що в системі будуть спостерігатися
хаотичні непередбачувані коливання.
Значення просторової розмірності n вказує на кількість

факторів, які

беруть участь у динамічному процесі, що реалізується. Значення d і n
обчислюються за допомогою кореляційної функції [144]

[

]

R(r ) = lim N −2 ∑ Θ r − ( x i − x j ) ; i, j = 1 ,
N →∞

(5.40)

де N – кількість станів у фазовому просторі, яка розглядається;
r – масштаб вимірювань;
(•) – функція Хевісайда;
хі , хj – розташування точок у фазовому просторі.
Потім будується графік залежностей lnR(r) від lnr для різних значень r.
При цьому кут нахилу прямих до осі абсцис визначає значення фрактальної
розмірності d, а паралельність графіків – значення просторової розмірності n
динамічного процесу.
Взаємозв’язок фрактальної розмірності d з просторовою розмірністю n
динамічного процесу і його інформаційна модель наведені на рис. 5.32.

Рис. 5.32. Взаємозв’язок фрактальної розмірності d з просторовою
розмірністю n динамічного процесу і його інформаційна модель
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За допомогою програмного модуля Curve Expert 1.3 досліджено декілька
типів моделей (табл. 5.7).
Таблиця 5.7
Результати програмного модуля Curve Expert 1.3
№

1

2

3

Тип моделі

6th Degree
Polynomial Fit

7th Degree
Polynomial Fit

8th Degree
Polynomial Fit

Рівняння

Коефіцієнти
моделі

y = a + bx + cx 2

a = −1.0991489
b = 0.034329025
c = 2.1336167
d = −1.3356135
e = 0.34102261
f = −0.039880343

3

+ dx + ...

y = a + bx + cx 2
3

+ dx + ...

y = a + bx + cx 2
3

+ dx + ...

g = 0.0017621195
a = 105.75063
b = −199.36423
c = 156.34188
d = −65.517312
e = 15.895546
f = −2.2390018
g = 0.17001319
h = −0.0053832633
a = 213.80284
b = −429.00639
c = 364.01113
d = −170.00896
e = 47.930508
f = −8.3743877
g = 0.88777771
h = −0.052336919
i = 0.0013165897

Показники
точності
апроксимації
S, r

S = 0.03822411
r = 0.96203869

S = 0.01555307
r = 0.99459046

S = 0.01498594
r = 0.99569762

Із графіка d=f(р), який наведений на рис.5.32 видно, що фрактальна
розмірність d динамічного процесу поглиблення нафтових і газових свердловин
не перевищує d ≤ 1,55. Отже такий хаос є керованим.
Для уточнення характеру динамічного режиму поглиблення свердловин
скористаємося математичним апаратом синергетичної теорії
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R-функцією як узагальненою характеристикою динамічних систем
R = І 0 S = порядок хаос ,

(5.41)

де І0 – адитивна негентропія, тобто відбита інформація, що характеризує
структурну упорядкованість системи;
S – ентропія відбиття, тобто невідбита інформація, яка є мірою
структурного хаосу.
Якщо R >1, тоді в системі переважає порядок, а якщо R < 1, тоді – хаос.
При цьому інформація І, що характеризує динамічну систему А, яка складається
із n(A) елементів, дорівнює
І = І 0 + S = log 2 n( A) .

(5.42)

Для визначення конкретних значень І0 і S динамічної системи А з кількістю
елементів n(A) необхідно розділити її за певною ознакою на N часток B1, B2,…,
Bn з кількістю елементів в кожній із них, яка дорівнює n(B1), n(B2),…, n(Bn). При
цьому слід враховувати формулу (5.42) і те, що
N

∑ n( Bi ) = n( A) .

i =1

Тоді адитивну негентропію І і ентропію відбиття S можна оцінити за
допомогою інформаціно-ентропійної міри К.Шеннона
n( Bi )
log 2 n( Bi ) ,
i =1 n( A)
N

I0 = −∑

n( Bi )
n( Bi )
.
log 2
n( A)
i =1 n( A)
N

S = −∑

Відзначимо [144] п’ять режимів функціонування динамічної системи на
основі аналізу певних співвідношень адитивної негентропії І0 і ентропії S:
R1: якщо N < (n(A))0,5…I0 > S, тоді режим функціонування системи
упорядкований;
R2: якщо (n(A))0,5 ≤ N ≤ n(A)/4+1…І0 > S, тоді режим функціонування
системи упорядковано-хаотичний;
R3: якщо (n(A))0,5 ≤ N ≤ n(A)/4+1…І0 = S, тоді режим рівноважний;
R4: якщо (n(A))0,5 ≤ N ≤ n(A)/4+1…І0 < S, тоді режим хаотичноупорядкований;
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R5: якщо N > n(A)/4+1…І0 > S, тоді режим хаотичний.
Із застосуванням апарату синергетичної теорії інформації проаналізовано
динамічний режим поглиблення свердловини в інтервалі 2250-2273 м. Число
значень часу ε, що витрачається на буріння 1 м породи дорівнює n(A) = 23.
За допомогою формули

Стерджеса визначили ширину і кількість

інтервалів, які досліджуються
h =(εmax – εmin)(1+3,322 lg n(A))-1.
Результати розрахунків зведено в табл. 5.8.
Таблиця 5.8
Результати аналізу динамічного режиму поглиблення свердловини в
інтервалі 2250-2273 м
№

Інтервали
ε

n(Bі) log2n(Bі)

рі =

n( B i )
n( A)

рі log 2 n( Bi )

log 2 p i

pi log 2 pi

1

0.326÷0.381

1

0

0.043

0

-4.539

-0.195

2

0.381÷0.436

2

1

0.086

0.086

-3.835

-0.329

3

0.436÷0.491

9

3.17

0.391

1.239

-1.465

-0.572

4

0.491÷0.546

7

2.807

0.304

1.859

-1.859

-0.565

5

0.546÷0.601

3

1.585

0.13

0.206

-3.188

-0.414

6

0.601÷0.656

1

0

0.043

0

-3.142

-0.138

Σ=2.384

Σ=-2.21

Оскільки εmin=0.326, а εmах=0.656, то при кількості інтервалів N=6 ширина
інтервалу дорівнює 0.055.
Кількість значень εі, що попадають у відповідні інтервали позначена n(Bі).
Ймовірність
Користуючись

рі =

n( Bi )
n( A)

даними,

та проміжні розрахунки наведено в таблиці.
наведеними

в

таблиці,

обчислимо

негентропію
N

І 0 = − ∑ pi log 2 n( Bi ) = 2.384 ,
i =1
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ентропію відображення
N

S = − ∑ pi log 2 pi = 2.21
i =1

і R-функцію (порядок/хаос) процесу поглиблення свердловини
R=

I0
S

=

2.384
= 1.078 .
2.21

Перевіримо, чи виконується для досліджуваного інтервалу буріння умова
(n(A))0,5 ≤ N ≤ n(A)/4+1. Для цього підставимо в цю нерівність числові значення:
230,5 ≤ N ≤ 23/4+1
4,795 ≤ 6 ≤ 5,76+1.
Отже, оскільки виконується умова (n(A))0,5 ≤ N ≤ n(A)/4+1 і адитивна
негентропія більша ентропії відображення (І0 >S), то динамічний процес
поглиблення свердловин в інтервалі 2025-2073 м можна кваліфікувати як
упорядковано-хаотичний.
5.6. Інформаційні моделі для вибору осьового навантаження на долото в
залежності від глибини свердловини
Динамічну стійкість поглиблення свердловин поряд з включенням в
компоновку низу бурильної колони наддолотного бурового амортизатора,
можна забезпечити регулюванням параметрів режиму буріння, зокрема,
осьового навантаження F на долото. Цьому питанню приділяється достатньо
уваги

у

вітчизняній

і

зарубіжній

технічній

літературі

[103,104,146].

Запропоновано багато моделей вибору осьового навантаження на долото.
Проте, враховуючи складність об’єкта керування, а також те, що осьове
навантаження передається на вибій свердловини не повністю, оскільки частка
навантаження втрачається на подолання сил опору, запропоновано моделі
цього процесу розглядати як феноменологічні моделі, що створені на основі
холістичного підходу. Це дає змогу збільшити глибину прогнозів у цій галузі
знань.
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Факторами, які обмежують процес буріння можуть слугувати особливості
фізико-механічних і абразивних властивостей гірських порід, глибина
залягання, аномальні пластові тиску, поглинання бурового розчину та ін.
Для визначення інтенсивності зміни осьового навантаження на долото по
глибині свердловини використано модель обмеженого росту – рівняння
П.Ф.Ферхюльста. Динаміка П.Ф.Ферхюльста дозволяє знайти сценарій, за яким
порядок перетворюється в хаос.
Відношення щорічного приросту чисельності dx деякої популяції до її
загальної чисельності х називають параметром росту популяції r, тобто
r=

dх
.
х

(5.43)

Проте, для росту завжди існують обмеження і лінійна або експоненціальна
залежність справедлива на обмежених проміжках часу. Обмеження на
зростання сформулював у 1845 р. П.Ф.Ферхюльст так: будь-яка екологічна ніша
здатна забезпечити існування популяції тільки певного розміру х і коефіцієнт
приросту r повинен знижуватися при наближенні популяції до х. Іншими
словами, змінне значення коефіцієнта приросту r робило процес нелінійним.
При малій величині популяції її зростання веде до зростання оптимального
розміру, що викликає відповідну реакцію і популяція зменшується до значень,
менших х. Потім з’являються стійкі коливання між великим і малим розмірами.
Коли параметр росту популяції r стане більше 245 %, коливання все
більше ускладнюється, процес переходить до стійких періодичних коливань і
далі – до хаосу. Це означає, що система виходить з під контролю і не може
прогнозувати її поведінку на тривалий час. Отже, динаміка П.Ф.Ферхольста
дозволяє розшукати сценарій згідно з яким порядок перетворюється в хаос.
Розглянемо модель зростання популяції. Припустимо, що х0 – початкова
чисельність популяції, а хn – її чисельність через n років. Тоді коефіцієнтом
приросту R згідно (5.43) є відносна зміна чисельності за1рік
R=
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Якщо припустити, що R = r = const, тоді із (5.44) випливає такий закон
управління динамікою зростання
x n +1 = f ( x n ) = (1 + r ) x n .

(5.45)

Через n років чисельність популяції дорівнюватиме
x n = (1 + r ) n x 0 .

Для

обмеження

цього

екпоненціального

(5.46)
росту

П.Ф.Ферхюльст

запропонував коефіцієнт приросту R змінювати разом із зміною чисельності
популяції [156] і бути пропорційним (1-хn), тобто
R = r (1 − x n ) .

(5.47)

Отже, коли хn<1, чисельність популяції продовжує зростати, але лише до
тих пір, коли не буде досягнуте значення хn=1, при якому зростання
припиниться.
Із (5.45) і (5.47) випливає закон, що керує динамікою процесу
x n +1 = f ( x n ) = (1 + r ) x n − rx n2 ,

(5.48)

Якщо х0=0 і х0=1, зростання популяції відсутнє.
Дійсно, при х0=0 популяція просто відсутня, а при х0=1 із (5.48) випливає
x1 = (1 + r ) − r = 1,

тобто зростання відсутнє.
Проте, якщо початкова чисельність хоч трохи буде відрізнятися від нуля,
0<х0<1, тоді при r>0 через рік чисельність х1 зростає
х1 > х0 + r х0.
Наступні значення х1, х2,…, хі зростають поки не досягнуть одиниці.
У випадку процесу П.Ф.Ферхюльста усі можливі типи поведінки можна
представити за допомогою біфуркаційної діаграми, яка відображає залежність
динаміки популяції від параметра росту популяції r. У процесі обчислень
знаходили особливості перехідного періоду і відмічали асимптотичне значення
х, тобто виходили на атрактор. Він складається з однієї точки при r<2, із двох
точок при 2<r<2,449, потім 4, 8, 16 … точок аж до хаосу, де точки атрактора
заповнюють цілі смуги.
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Під час такого аналізу точок біфуркації в процесі П.Ф.Ферхюльста у 1977
р. була виявлена цікава закономірність щодо довжини інтервалів, при яких
стійким є періодичний рух з деяким визначеним інтервалом. Ці інтервали
скорочуються при кожному подвоєнні періоду, при цьому множник, який
характеризує це скорочення має таке значення
lim δ n = δ =

n →∞

rn − rn −1

rn +1 − rn

= 4,669 .

(5.49)

Це число називають «числом Фейгенбаума». Показано, що сценарій
подвоєння періоду спостерігається і в турбулентному потоці рідин, і в
нелінійних коливаннях в електричних ланцюгах, і в фізіології – перехід від
нормального циклу до фібріляції.
Розглянемо процес поглиблення свердловин як одномірну систему, яка
характеризується одним параметром режиму буріння – осьовим навантаженням
F на долото. Найпростішим випадком управління є реалізація таких умов
буріння, за яких швидкість зміни координати F виявляється пропорційною її
відхиленню від її стаціонарного положення F0, тобто
dF
= K ( F − F0 ),
dh

(5.50)

де К –коефіцієнт пропорційності, який можна змінювати як за знаком, так і за
величиною.
Для опису керування шляхом переводу системи до нового стану, тобто
рівняння фазової траєкторії, розглянемо випадок, коли має місце залежність
керуючого параметру від поточних характеристик системи. Тоді рівняння (5.50)
можна записати у вигляді еволюційної моделі наступного вигляду
dF
= с1 ( F ) F ,
dh

де c1(F) – функція від F.
Якщо припустимо, що залежність c(F) є лінійною
c1(F) = с – dF,
де d – коефіцієнт пропорційності,
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то після підставлення цього виразу на c1, у рівняння (5.51), отримаємо так звану
модель обмеженого зростання
dF
= сF − dF 2
dh

(5.52)

з нульовою постійною особливою точкою і нульовою стійкою стаціонарною
точкою. Тут c, d – параметри зростання і втрати осьового навантаження
відповідно, які визначаються за методом МНК на основі поточних значень
контрольованих параметрів процесу буріння.
Рівняння (5.52) описує перехід системи з нестійкого стану F = 0 до
стійкого F = 1, коли розглядаються лише додатні значення F. Модель фазової
траєкторії (5.52) отримала назву рівняння Ферхюльста або логістична модель.
Це

рівняння

має

такий

розв’язок

F ( h) =

F0 Fk e c ⋅ h

Fk − F0 + e ch

,

а

графічним

зображенням є S-подібна крива, яку внаслідок універсальності часто називають
кривою зростання.
Найбільш важливою ознакою моделі (5.52) є її нелінійність. Рекурентна
форма диференційного рівняння (5.52) після заміни неперервного значення h на
дискретну змінну m перетворюється різницеве рівняння такого виду
Fm+1 = ρFm* (1 − Fm* ), ρ = 1 + c; F * =

dF

ρ

,

(5.53)

де ρ – параметр, що діагностує режим функціонування динамічної системи.
Множина

(1 − Fm* )

у рівнянні (5.53) обмежує зростання осьового

навантаження у певних межах, тобто коли Fm* зростає, (1 − Fm* ) – зменшується.
Доведено, що коли ρ<1, осьове навантаження не доводиться до долота. Якщо
1<ρ<3, тоді забезпечується стійка робота долота. Якщо ж ρ >3, тоді можуть
виникнути технологічні ускладнення такі, як заклинювання долота, втрата
стійкості колони бурильних труб та ін.
Для вирішення поставленої задачі розглянемо й інші моделі:
• модель лінійного зростання
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dF
= αF ,
dh

.

α ≠ 0,

яка має такий вид розв’язку
F (h) = F0 + α (h − h0 ) ,

(5.54)

на окремих коротких ділянках глибини свердловини;
• феноменологічну модель [153]
F ( h)

b
a + + c ln h
,
=e h

(5.55)

• модель Кольрауша
dF
= ( a, h m ) F ,
dh

де α = a,hm; α = 1; m ≠ -1, яка має такий вид розв’язку
 a

F (h) = F0 exp  1 (h m +1 − h0m +1 ) ;
m + 1


(5.56)

• логістичну модель зростання з насиченням
dF
= F (с − dF ),
dh
F (∞ ) =

c
≡ Fk ,
d

с − dF = α ,
с − > 0; d > 0; α = 1
1+с = ρ – параметр, що діагностує режим функціонування динамічної системи.
Її розв’язок має такий вигляд
F ( h) =

F0 Fk e ch

Fk − F0 + e ch

.

(5.57)

Розглянемо фактичний матеріал по бурінню свердловин. Інформаційні
моделі F=f(h) наведено на рис. 5.33÷5.40.
1.

Свердловина

№909

Пасічнянська

Надвірнянського

УБР

ВАТ

«Укрнафта». Мета буріння – експлуатація, вид свердловини – похилоспрямована, буровий верстат – «Уралмаш-4Е-76».
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Для побудови інформаційної моделі скористались середніми значення
осьового навантаження на долото на певних інтервалах глибини свердловини і
програмою Сurve Expert.
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Рис. 5.33. Інформаційна модель F = f(h) для свердловини № 909
Пасічнянська
2. Свердловина №20 Сливки-Яблонька Івано-Франківського УБР ВАТ
«Укрнафта». Мета буріння – пошукова, буровий верстат – «Уралмаш-3Д-61»:
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Рис. 5.34. Інформаційна модель F = f(h) для свердловини № 20
Сливки-Яблонька
1. Свердловина № 407 Битків Івано-Франківського УБР ВАТ «Укрнафта».
Мета буріння – розвідка, буровий верстат – «Уралмаш-3Д-61»:
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Рис. 5.35. Інформаційна модель F = f(h) для свердловини № 407 Битків
2. Свердловина

№

8

Марківська

Івано-Франківського

УБР

ВАТ

«Укрнафта». Мета буріння – розвідка, буровий верстат – «Уралмаш-3Д-76»:
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Рис. 5.36. Інформаційна модель F = f(h) для свердловини № 8 Марківська
3. Свердловина № 23 Монастирчанська Івано-Франківського УБР ВАТ
«Укрнафта». Мета буріння – випереджуюча-експлуатаційна, буровий верстат –
«Уралмаш-4Е-76»:
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Рис. 5.37. Інформаційна модель F = f(h) для свердловини № 23
Монастирчанська
4. Свердловина № 522 ГС Прикарпатського УБР ВАТ «Укрнафта». Мета
МОНОГРАФИЯ

269

Моделювання та ідентифікація процесу буріння для задач оптимізації управління.

.

буріння – експлуатаційна, вид свердловини – низько-похилена, буровий верстат
– «Уралмаш-4Е-76»:
F, кН

40

90

130

100

110

h, м

25

75

607

1400

1975

Рис. 5.38. Інформаційна модель F=f(h) для свердловини № 522 ГС
5. Свердловина № 185 Північна Долина Прикарпатського УБР ВАТ
«Укрнафта». Мета буріння – експлуатаційна, вид свердловини – похилоспрямована, буровий верстат – «Уралмаш-4Е-76»:
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Рис. 5.39. Інформаційна модель F=f(h) для свердловини № 185 Північна
Долина
6. Свердловина

№

80

Богданівська

Прикарпатського

УБР

ВАТ

«Укрнафта». Мета буріння – експлуатаційна, буровий верстат – «Уралмаш-3Д76»:
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Рис. 5.40. Інформаційна модель F=f(h) для свердловини № 80 Богданівська
Аналізування інформаційних моделей зв’язку осьового навантаження на
долото з глибиною свердловин показує, що існує функціональний зв’язок
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F=f(h), який описується різними інформаційними моделями для кожної
свердловини.
Найбільш адекватно залежність F=f(h) описують такі моделі:
• Vapor Pressure Model – коефіцієнт кореляції r = 0,966÷0,97, стандартна
похибка S = 12,10÷12,21;
• Exponential Association – r = 0,97, S = 10,92;
• Richards Model Rational Function Sinusoidal Fit – r = 1,0, S = 0;
• 2rd, 3rd, 4rd degree Polinomial Fit – r = 0,91÷0,97, S = 3,45÷26,4;
• Horel Model – r = 0,99, S = 13,72;
• Pawer Fit – r = 0,96, S = 12,01;
• Saturation Grawth-Rata Model – r = 0,94, S = 13,2;
• Modified Geometric Fit – r = 0,94, S = 13,48.
Вибір конкретного типу інформаційної моделі повинен ґрунтуватись на
апріорних даних про свердловини, які побудовані на даному родовищі.
Запропонована методика дозволяє на основі даних системи контролю і
управління процесом буріння свердловин оперативно уточнювати значення
параметрів моделі по мірі поглиблення свердловини і визначити величину
осьового навантаження на долото. Це дасть змогу забезпечити стійкий
динамічний режим поглиблення свердловин.
Висновки до п’ятого розділу
1. Оскільки оператор бурової установки прагне підтримувати осьову силу
на долото постійною з певними флуктуаційними коливаннями, то оцінка
математичного сподівання на таких ділянках постійна, а реалізація функції
осьової сили на долото має вигляд квазістаціонарної випадкової функції F(t).
Проведений аналіз довів, що функція F(t) має властивості ергодичності як по
відношенню до математичного сподівання, так і автокореляційної функції, яка
дозволяє досліджувати її статичні характеристики на основі реалізації, що має
обмежену довжину. Спектральна густина сигналу F(t) дозволила визначити
амплітудно-фазову характеристику формуючого фільтру.
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2. Аналіз статистичних характеристик моменту на долоті при бурінні
свердловини електробуром Е170-8 довів, що досліджуваний параметр
підпорядковується нормальному закону розподілу та має експоненціальну
автокореляційну функцію, що дозволяє визначити крок опитування давача та
спектральну густину досліджуваного параметру.
3. Для дослідження стохастичних сигналів на хаотичність розроблено
алгоритм

розрахунку

показника

Херста,

програмне

забезпечення

і

удосконалено пристрій пошуку коефіцієнта хаотичності, розроблений в пакеті
програм Matlab 6.5. На основі проведених досліджень встановлено, що всі
сигнали, які розглядалися, характеризуються певною хаотичністю. Це дає змогу
з урахуванням особливостей технологічного процесу виявити момент зміни
умов буріння (розладнання) за допомогою обчислення показника Херста в
реальному часі.
4. На основі методів синергетики проаналізовано структуру хаосу у
процесі

поглиблення

нафтових

і

газових

свердловин

на

родовищах

Прикарпаття. Це дало змогу сформулювати правила для визначення стійкості
динамічних режимів поглиблення свердловин, методику визначення ступеня
складності динамічного процесу, вплив часу, що витрачається на буріння 1 м
породи, на хаотичність процесу, виявити можливості керування процесом на
основі аналізу функціональної і просторової розмірностей технологічного
процесу.
5. Враховуючи, що сучасні бурові комплекси оснащені сучасними
засобами контролю й управління процесом поглиблення свердловин, доцільно
застосовувати синергетичні принципи дослідження для аналізу й управління
процесом буріння та вибору осьового навантаження на долото в залежності від
глибини свердловини.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Проведено науковий аналіз сучасного стану задачі моделювання
технологічного процесу буріння нафтових і газових свердловин роторним
способом і електробурами як об’єкта керування. Внаслідок аналізу виявлено,
що оптимізація технологічного процесу буріння залежить від врахування
зв’язків між головними керувальними впливами: осьовою силою на бурове
долото та швидкістю його обертання. Зроблено висновок стосовно необхідності
удосконалення математичної моделі процесу буріння нафтових і газових
свердловин з урахуванням технічних можливостей бурових доліт нового
покоління і сучасних бурових установок, які дозволяють бурити одним долотом
декілька тисяч метрів породи.
2. На основі аналізу статичних і динамічних властивостей бурових доліт,
колони бурильних труб, приводу роторного стола бурової установки, а також
зв’язків параметрів і показників процесу буріння, розроблено адекватну
математичну модель, яка відображає зв’язки осьової сили на долото зi
швидкістю його обертання, та на відміну від моделі Галлі і Вудса, має більш
високу точність. Це дає змогу доповнити відому математичну модель
рівнянням Horеl Model і використати його для ефективного пошуку
оптимальних параметрів режиму буріння з урахуванням умови, що керувальні
впливи не є незалежними.
3. Розроблено метод і алгоритм ідентифікації параметрів математичної
моделі процесу буріння нафтових і газових свердловин в режимі оп Ііпе, які
побудовані з використанням результатів активного експерименту на початку
роботи буріння новим долотом. Проведене комп'ютерне моделювання
алгоритму ідентифікації параметрів моделі показало, що похибка в обчисленні
МНК-оцінок лежить в межах до 5%.
4.

Запропоновано

і

обгрунтовано

необхідність

використання

інтелектуальних технологій керування процесом буріння нафтових і газових
свердловин на основі методів нечіткої логіки і генетичних алгоритмів.
Розроблено структуру пристрою керування з нечітким алгоритмом, що
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дозволило синтезувати функціональну структуру замкнутої системи керування
процесом буріння свердловин для впровадження інтелектуальної технології
управління на засадах методів нечіткої логіки і теорії нечітких множин.
5. Розроблено метод вибору кількості термів для нечіткого опису базових
змінних в F-перетворенні параметрів і показників процесу буріння як об'єкта,
що описується у просторі «вхід-вихід» і функціонує за умов апріорної і
поточної невизначеності. Метод базується на використанні трикутної та
трапецієдальної фаззі-множин, що дозволяє враховувати наявні обмеження на
величину похибки контролю та динаміку контрольованих величин, а також
забезпечити більш високу швидкодію цифрових пристроїв на нечіткій логіці під
час фазифікації кількісних вхідних сигналів.
6. Запропоновано алгоритмічну структуру бурового долота як динамічної
ланки системи автоматичного регулювання параметрів режиму буріння у
вигляді нелінійної системи Гамерштейна, що дозволило використати її для
аналізу процесу буріння сучасними типами доліт.
7. На основі аналізу роботи привода роторного стола бурової установки
побудовано сумісну механічну характеристику асинхронного електродвигуна,
долота

і колони бурильних труб різної довжини, а також вдосконалено

нелінійну математичну модель електродвигуна, яка, на відміну від існуючої,
побудована на базі інформаційної моделі Sinusoidal fit і дозволяє використання
її в системах online моніторингу.
8. Проведено аналіз витрат енергії на буріння свердловин роторним
способом і запропоновано математичну модель для визначення питомих витрат
енергії, що може бути використана для створення засобів автоматичного
контролю цього параметру.
9. На основі методів синергетики проаналізовано структуру хаосу в
процесі поглиблення свердловин, що дало змогу сформулювати правило для
виявлення стійкості динамічних режимів, методику визначення ступеня
складності процесу, виявити буріння на основі аналізу фрактальної і
просторової розмірностей та вибирати осьове навантаження на долото.
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