СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ

УДК 622.277
СПОСІБ СВЕРДЛОВИННОГО ГІДРОВИДОБУТКУ ЗЕРНИСТИХ ФОСФОРИТІВ
С. Р. Боблях
Національний університет водного господарства та природокористування
вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна. Е-mail: Sergii_Bobliakh@yahoo.com
Описаний стан проблеми розробки родовищ корисних копалин через свердловини із застосуванням технології гідровидобутку. Розглянуті науково-технічні, геологічні та економічні аспекти свердловинного гідровидобутку. Проаналізований досвід минулих років, коли цей метод застосовували на родовищі зернистих фосфоритів «Милятин», Острозького району Рівненської області. Запропоновано спосіб свердловинного гідровидобутку
зернистих фосфоритів із застосуванням горизонтальних ділянок свердловин, що дозволить підвищити ступінь
вилучення корисної копалини із надр шляхом збільшення радіусу розмиву видобувної камери та сприятиме
зниженню виробничих витрат на розробку родовищ корисних копалин. Визначено руйнівну дію гідромоніторного струменя та тривалість відпрацювання видобувної камери при різних величинах робочого тиску, діаметрах
гідромоніторних насадок та продуктивностях видобувного агрегату, що дає можливість вибору раціональних
технологічних параметрів гідровидобутку.
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AKТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Метод свердловинного гідровидобутку (СГВ) базується на
гідромоніторному руйнуванні масиву породи. На
рис. 1 схематично наведено технологічну схему
методу [1].
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Гідромонітор опускається в свердловину і по
ньому подається вода під тиском, яка проходячи
через
гідромоніторну
насадку,
утворює
гідромоніторний струмінь та руйнує породу з
утворенням пульпи. Решта потоку подається в
гідроелеватор, де створюється вакуум. Коли пульпа
досягає зони розрядження, ежектор захоплює
пульпу і видає її на поверхню, де зруйнована порода
відділяється від води.
Гідровидобувний снаряд кріпиться до бурової
вишки, що дозволяє інструменту обертатися і
переміщатися вертикально по осі стовбура
свердловини. Під час вилучення гірської породи
утворюються підземні камери. У разі необхідності
стиснене повітря може подаватися для підйому
пульпи, створюючи при цьому ерліфтний ефект.
З тих пір, як СГВ почав застосовуватись нижче
земної поверхні, цей метод став належати до
підземної гірничодобувної категорії. У той же час,
робочі свердловинного гідровидобутку ніколи не
спускаються під землю, але управляють процесом
видобутку з поверхні, що робить цей метод
дистанційно керованим та приносить важливу
користь в умовах високого рівня безпеки і
автоматизації.

Рисунок 1 – Гідравлічна схема свердловинного
гідровидобутку: 1 – карта намиву; 2 – видобувні
свердловини; 3 – трубоукладач; 4 – буровий станок;
5 – водопровід; 6 – насос; 7 – пульпопровід;
8 – гідромонітор; 9 – гідроелеватор
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Головними технічними характеристиками СГВ є:
глибина розробки: 15 м – 1 км; діаметр снаряду: 89 –
305 мм; робочий тиск рідини: 7–20 МПа; витрата
води: 150–300 м3/год, консистенція пульпи
(порода/вода): 1/6–1/1; радіус розмиву: понад 10 м;
товщина розроблюваного пласта: 0,3–400 м.
Головна технічна перевага СГВ - це прямий
доступ до продуктивного пласту. Порівнянно з
традиційним видобутком корисних копалин, це
дозволяє виключити деякі трудоємні, небезпечні і
дорогі стадії видобувного процесу як вентиляція,
відкачування води, підземне транспортування
персоналу та ін. Це все мінімізує витрати, пов'язані
з безпекою, ліквідацією та рекультивацією. Також
це знижує загальну вартість кінцевого продукту на
15–75 %. Для гірничодобувної промисловості це є
не тільки можливістю видобутку некондиційних,
бідних, малопотужних і важковидобувних покладів,
але й підвищенням резервів корисних копалин.
Метод СГВ також дозволяє отримати доступ до
осадових корисних копалин, що розташовані нижче
океанського дна. Таким чином, мільярди тонн
мінеральних ресурсів, що попередньо вважалися
"некондиційними" (або навіть забалансовими)
стають забалансовими та глобально змінюють
обличчя і стратегію гірничодобувної промисловості.
Вперше роботи зі свердловинного гідровідобутку
корисних копалин у колишньому Радянському Союзі
були виконані на Кінгисепському родовищі
фосфоритних
пісків.
Дане
родовище
характеризувалось
значним
обводненям
та
перекриття слабосцементованих фосфоритних пісків
потужним шаром тріщінуватіх доломітів.
Буріння свердловин виконувалось буровими
верстати УРБ–3 АМ діаметром 325 мм. Розмив та
видобуток корисної копалини здійснювався за
допомогою гідромонітору та ерліфту. Подача води
здійснювалась насосами ЦНС–300/360 при тиску 3,6
МПа та витраті води 290 м3/год. Далі гідросуміш
подавалася у бункер землесосної установки 8Гру–8,
звідки по трубопроводу подавалася на карту намиву.
З карти намиву за допомогою автотранспорту
порода перевозилась на збагачувальну фабрику, а
вода повторно використовувалась для розмиву.
Згідно із патентними і літературними даними
спосіб СГВ руд фосфоритних родовищ освоюється
на рівні експериментальних робіт в США, Австралії,
Угорщині, Польщі, однак отримані результати
носять в основному рекламний характер [2].
Щодо України, то у період з 1995 по 2003 роки
Північним державним регіональним геологічним
підприємством «Північгеологія» в межах Маневицько-Клеванської та інших площ на Волині
виконувались
дослідно-виробничі
роботи
із
свердловинного гідровидобутку зернистих фосфоритів з метою розробки промислової екологічно
чистої та економічно рентабельної технології
видобутку (рис. 2).

Рисунок 2 – Дослідно-виробничі роботи зі
свердловинного гідровидобутку фосфоритів
Дослідно-виробничі роботи виконувались на
двох свердловинах в межах дільниці “Милятин”
(Острозький район Рівненської
області) з
одночасним доопрацюванням технології СГВ і
випробуванням
нестандартного
обладнання.
Розроблені Інститутом гідродинаміки конструкції
свердловинних пневмо-гідроімпульсних видобувних
пристроїв (СПВП) при їх випробуванні внаслідок
низької надійності роботи пульсаторів і малої
пропускної здатності СПВП по пульпі не
забезпечили отримання необхідних технологічних
параметрів процесу СГВ зернистих фосфоритів
(дебіт по пульпі – 25м3/год, або 50 % від планового;
середній вміст твердої фази у пульпі – 10,2 %, або
51 % від планового; середня продуктивність по
фосфоритах – 2,55 м3/год, або 25,5 % від планового).
Максимальні радіуси гідровидобувних камер (5,1 м)
властиві нижній, найменше зцементованій частині
покладу (85 % від очікуваних величин).
Також у ході виконання дослідно-виробничих
робіт в процесі СГВ спостерігалось різке падіння
вмістів твердої фази у пульпі (рис. 3) і продуктивності гідровидобутку по руді, що було
пов’язане із ростом розмірів гідровидобувних камер
та, відповідно, одночасним збільшенням віддалі
транспортування дезінтегрованої руди (пульпи) від
стінок камери (гідровибою) до пульповідбірних
вікон нижніх оголовків СГВП, а також – різким
падінням лінійної швидкості руху пульпи у
видобувній камері.
Виходячи із отриманих результатів досліджень
і згідно із зробленими висновками виконавцями
робіт О. Черняковим, В. Шпиркою та В. Панасюком
було рекомендовано продовжити всесторонні і
різно-направлені дослідження із розробки технології
свердловинного гідровидобутку зернистих фосфоритів Північно-Західного регіону України [3].
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Рисунок 4 – Запропонований спосіб свердловинного
гідровидобутку корисних копалин: 1 – видобувна
свердловина; 2 – перфорована труба із отворами;
3 – гідромонітор із телескопічним стволом;
4 – допоміжна всмоктувальна труба
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У горизонтальну ділянку свердловини 1, що
розміщена у верхніх шарах підошви корисної
копалини, вставляють перфоровану трубу із
отворами 2.
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Рисунок 3 – Графік залежності вмісту твердої фази
(руди) у пульпі і розміру гідровидобувної камери
від тривалості процесу СГВ
Отже, метою роботи є доцільність і необхідність
досліджень із розробки технології СГВ зернистих
фосфоритів регіону, що залягають на глибинах,
недоступних для експлуатації відкритим (кар’єрним
способом).
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Працівниками «Північгеологія» було відзначено, що
при свердловинному гідровидобутку з використанням гідроелеватора чи ерліфта, об’єм
корисної копалини, що транспортується на денну
поверхню, обмежується величиною радіуса розмиву
видобувної камери, а при збільшенні останнього,
вилучення корисної копалини знижується внаслідок
втрат.
Тому було запропоновано вести видобуток
зернистих фосфоритів наступним чином. Із денної
поверхні вертикально бурять видобувну свердловину 1. При досягненні пласта корисної копалини
виконують перехід від вертикальної чи похилої
ділянки до горизонтальної ділянки.
Для переходу свердловини у горизонтальне
положення застосовуються спеціальні інструменти,
що представлені на рис. 5, 6. Саме їх застосування
дозволяє
здійснювати
направлене
буріння
свердловин [4].

Рисунок 4 – Інструмент для направленого
відхилення свердловин

Розмив корисної копалини здійснюють за
допомогою гідромонітора із телескопічним стволом
3. Після розмиву початкової камери телескопічний
ствол 3 у складеному стані виводиться в
горизонтальне положення, після чого внаслідок дії
тиску води починають висуватись його телескопічні
секції.
Розмита
корисна
копалина
всмоктується
розміщеною нижче горизонтальною перфорованою
всмоктувальною трубою через отвори 2.
Для зниження втрат тиску на всмоктування
всередину перфорованої всмоктувальної труби
встановлюють допоміжну всмоктувальну трубу 4,
яка обмежує робочу частину перфорованої ділянки
труби.
При
забиванні
отворів
перфорованої
всмоктувальної труби 4 регенерація виконується
зворотним потоком.
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З рис. 7 бачимо, що при одному і тому ж тиску,
більша руйнівна дія гідромоніторного струменя
буде спостерігатись в гідромоніторах із насадками
23 мм.
Щодо продуктивності гідравлічного руйнування
пласта зернистих фосфоритів, то результати розрахунків представлені на рис. 8.

Рисунок 5 – Бур із орієнтованим соплом
Запропонований спосіб свердловинного гідровидобутку корисних копалин із застосуванням
горизонтально розміщеної вздовж телескопічного
ствола гідромонітора перфорованої всмоктувальної
труби дозволяє збільшити радіус розмиву
видобувної камери та збільшити дебіт по пульпі [5].
Для запропонованої схеми були розраховані
основні раціональні параметри гідровидобування,
що сприятимуть зниженню виробничих витрат на
розробку родовищ корисних копалин. Дані, що
використовувались для розрахунків представленні в
табл. 1.
Таблиця 1 – Дані для розрахунків
коефіцієнт зчеплення порід
кут внутрішнього тертя породи
глибина залягання пласта
тиск води, що розвиває насос
діаметр насадки гідромонітора
густина покриваючих порід
густина ґрунтових вод
орієнтована втрата напору в
сітці
орієнтовані
втрати напору в
гідромоніторі
коефіцієнт швидкості струменя
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Розрахунки виконувались для насадок гідромоніторів 11, 15, 23 мм та тисків 2,0; 2,5; 3,0;
3,5 МПа.
Результати розрахунку руйнівної дії гідромоніторного струменя представлені на рис. 7.
ψ

Рисунок 7 – Відстань, від насадка до вибою,
на якій можливе руйнування гірської породи при
діаметрах гідромоніторної насадки 11, 15, 23 мм

Рисунок 8 – Залежність гідравлічного руйнування
пласта від робочого тиску насосу та діаметрів
гідромоніторних насадок
З рис. 8 також прослідковуємо тенденцію
збільшення продуктивності гідравлічного руйнування гідромоніторного струменя в межах одного
тиску при збільшених діаметрах гідромоніторних
насадок.
Багатоцільовий характер діяльності підприємства
свердловинного гідровидобутку корисних копалин
ускладнює процес прийняття рішень при виборі
оптимальних технологічних параметрів. Для цього
було розраховано запаси корисної копалини, які
погашаються
однією
свердловиною;
втрати
корисної копалини в міжкамерних ціликах; сумарні
втрати корисної копалини на ділянці, що
відпрацьовується однією свердловиною; тривалість
відпрацювання запасів однієї свердловини та час
роботи однієї свердловини.
Розрахована тривалість відпрацювання запасів
однієї свердловини представлена на рис. 9.

Рисунок 9 – Залежність тривалості відпрацювання
запасів однією свердловиною від вибраної
продуктивності видобувного агрегату
та величини видобувної камери
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З проведених розрахунків бачимо, що тривалість
відпрацювання буде найменшою, коли продуктивність видобувного обладнання буде найбільшою, а величина видобувної камери буде найменшою.
Використовуючи формулу (1) для розрахунку
повного часу роботи однієї свердловини, нами було
встановлено, що найдовше працюватиме та свердловина, що має найбільшу величину видобувної
камери, та використовує найменш продуктивний
видобувний агрегат. Результати розрахунків
показані на рис. 10.

Рисунок 10 – Залежність повного часу роботи
свердловини від вибраної продуктивності
видобувного агрегату та величини видобувної
камери

t скв  t м  t дем  t доб , год,

через високу питому вагу пасивних фондів
(гірничих виробок); висока фондомісткість і
капіталомісткість;
протягом
усього
періоду
експлуатації доводиться регулярно підготовляти все
нові і нові ділянки для видобутку, залучаючи великі
кошти.
Аналіз економічної ефективності видобування
здійснювався за рядом економічних показників.
Коефіцієнт
фондовіддачі
визначався
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(2)
Ео 
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де М – річний обсяг кінцевої продукції, т; С0 –
оптова ціна готової продукції, грн/т; К – капітальні
витрати, грн.
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(3)
Ер 
Фо  Фоб
де С – собівартість готової продукції, грн/т; Ф0 –
середньорічна вартість основних виробничих
фондів, грн; Ф0б – середньорічна вартість
нормованих оборотних коштів, грн.
Термін окупності капіталовкладень є величиною,
зворотною показнику рентабельності
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(1)

1 , років.
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(3)

Собівартість готової продукції визначалась за
формулою:

е К

, грн/т,
(4)
СП  С  n
де tм – тривалість монтажу видобувного
М
обладнання, год; tдем – тривалість демонтажу
де еn – нормативний галузевий коефіцієнт
видобувного обладнання, год; tо – тривалість
економічної
ефективності.
відпрацювання запасів однієї свердловини, год.
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(5)
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порівняльної оцінки методів. Основна відмінність в
тому, що при СГВ отримують готовий продукт, а
де 3 – промислові запаси корисної копалини, т.
при відкритій і підземній розробці – гірничу масу –
Допустима собівартість корисної копалини
вихідну сировину.
визначалась за формулою:
При порівнянні необхідно враховувати витрати
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на всю переробку корисних копалин до кінцевого
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)
Ефективність розробки ґрунтується на трьох
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основних показниках: питомі капіталовкладення;
Економічна
ефективність
методу
СГВ
собівартість; продуктивність праці.
розраховувалась
за
формулою:
Крім цих основних показників, необхідно також
враховувати: рентабельність видобування корисних
en  К
e К
копалин; термін окупності витрат; час будівництва
Е Г  (С1  n 1 )  (С 
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М1
М
підприємства; коефіцієнт фондовіддачі; річний
економічний
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зниження
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в
де C1 – собівартість готової продукції при
дефіцитному устаткуванні і матеріалах.
традиційних
методах, грн/т; К1 – капітальні витрати
Необхідно враховувати також соціальний фактор
при традиційних методах, грн./т; M1 – річний обсяг
– умови охорони праці, за яким СГВ має переваги,
оскільки забезпечує безлюдне виймання.
кінцевої продукції на підприємстві за традиційною
Недоліки традиційних методів у порівнянні з
технологією, т.
СГВ: не забезпечуються високі техніко-економічні
показники; незадовільна динаміка фондовіддачі
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Після
проведення
розрахунків
технікоекономічних показників ефективності методу СГВ
зернистих фосфоритів Милятинського родовища
було встановлено, що рівні рентабельності
гідровидобувного підприємства з продуктивностями
процесу СГВ починаючи з 4,2 тонн/годину є
позитивними.
Отже, провежені розрахунки вказують на
економічну доцільність впровадження свердловинного гідровидобутку для розробки родовищ
зернистих фосфоритів за представленою вище
схемою.
ВИСНОВКИ. Таким чином, запропонована схема
способу свердловинного гідровидобутку корисних
копалин із застосуванням горизонтально розміщеної
вздовж
телескопічного
ствола
гідромонітора
перфорованої всмоктувальної труби дозволяє
збільшити радіус розмиву видобувної камери у 3–5
рази при одночасному збільшенні ступеня вилучення
корисної копалини на 50–60 % порівняно із
застосуванням гідроелеваторного чи ерліфтного
підйому корисної копалини.
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THE METHOD OF BOREHOLE HYDRAULIC MINING OF GRAINY PHOSPHORITES
S. Bobliakh
National university of water management and national resourses use
vul. Soborna, 11, 36022, Rivne, Ukraine. Е-mail: Sergii_Bobliakh@yahoo.com
In this article, the author has described the problem state of mineral borehole mining using the hydraulic technologies. Research and technical, geological and economic aspects of downhole hydraulic mining are considered. The recent
experience, when this method was used at the "Mylyatyn"deposit of grainy phosphorites in the Ostrig District of the
Rivne Region is analyzed. The author has suggested the use of horizontal sections of boreholes for hydraulic mining of
grainy phosphorites. The proposed method allows for efficiency enhancement due to the extraction chamber radius increase and deposit development costs cut. The following factors were defined: destruction effect of a water jet, and duration of chamber mining for different working pressures, jetting nozzle diameters, and varying productivity of mining
units. Therefore, the results of the research conducted allow choosing rational technological parameters of hydraulic
mining.
Key words: hydraulic mining, horizontal drilling, geotechnological methods, hydromonitor, extraction borehole.
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