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ПРОГРАМА

по „Контрол и ликвидиране на нефтогазоводопроявления при сондиране”

“Well Control” BGC-Drillers-5440401

За инженерен и технически персонал   (инженер по сондиране,   ръководител сонда, майстор сондьор,   
помощник майстор  ) ръководещ,   контролиращ и обслужващ дейностите при прокарването на сондажи   

при геологопроучвателни работи   (  сондиране за нефт и газ, проучвателно ядково, геотермално   
сондиране и др.  )  

Място на провеждане 

на обучението:                   База на „ГПП” АД гр. Варна и  полеви обекти на 
дружеството.

Период на провеждане:       20-24 октомври 2014. 

Форма на обучение:             Редовно обучение 

Хорариум:                             4 работни дни, 32 учебни часа.

Лектори:                        гл.ас. инж. Милко Харизанов, МГУ „Св. Ив. Рилски” 
София УДОСТОВЕРЕНИЕ/СЕРТИФИКАТ №BGC-DT L001/08.02.2010 г. 

Сертифициран  лектор  на  „Български  газов  център”,  УДОСТОВЕРЕНИЕ/СЕРТИФИКАТ  IADC  Well  Control  
WellCAP Sert. # A36406/22 March 2013

Цели  на  курса:  Професионално  обучение,  квалификация,  актуализиране, 
разширяване  и  оценка  на  професионалните  компетенции  на  обучаваните  по 
техника и технология на сондиране по професия:

• Сондьор, код 544040; Специалност „Проучвателно сондиране”, код 5440401;

Анотация: Обучението  по  „Контрол  и  ликвидиране  на 
нефтогазоводопроявления при сондиране” разглежда въпроси пряко свързани с 
практическото приложение и специалната подготовка на сондажните инженери и 
технически персонал с цел самостоятелно водене на технологичните процеси при 
контролиране и ликвидиране на проявления на пластови флуиди в сондажите. В 
програмата основно е включено изучаването и практическото решаване на казуси 
свързани  с  наляганията  при  сондажния  процес,  причините  и  факторите  за 
проявления  на  пластови  флуиди  и  определяне  на  техните  показатели, 
разпознаване на предупреждаващите признаци на проявленията и практическото 
проектиране и приложение на методите за контрол  и заглушаване на сондаж, 
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действията на сондажната бригада и противофонтанно оборудване (Ппредназначение 
и състав. Окомплектоване на блока на превенторите и др.)

Програмата и темите на курса са разработени на база документите: 

- НАРЕДБА №  9 от  29.07.2003  г. за минималните изисквания за осигуряване на  
безопасността  и здравето  на  работещите  при  добиване  на  подземни  
богатства чрез сондиране;

- ИНСТРУКЦИЯ  за контрол  и  ликвидиране  на  нефтогазоводопроявления  при  
сондиране, «ГПП» АД Варна, 2014;

- INTERNATIONAL WELL CONTROL FORUM (IWCF) Drilling calculation distance learning  
program, 2011.

Основни теми:
• Основни  термини,  определения,  обозначения  и  размерности  на  основни 
параметри  и  формули  използвани  в  практиката  за  контрол  и  ликвидиране  на 
нефтогазоводопроявления при сондиране;

• Причини за нефтогазоводопроявления в сондажа;

• Контролиране на сондажа при установено нефтогазоводопроявление;

• Методи за ликвидиране на нефтопроявления;

• Място  и  задължения  на  членовете  на  сондьорската  бригада  за  затваряне  на 
сондажа при нефтогазопроявления;

• Съставяне  на  ТЕХНОЛОГИЧНИ  КАРТИ  за  ликвидиране  на  нефтогазоводо 
проявления по основните методи за заглушаване на сондаж;

• Противофонтанно  оборудване.  Предназначение  и  състав.   Окомплектоване  на 
блока на превенторите;

• Българско законодателство: технически правила, норми и стандарти за 
сондиране. Охрана на труда и техника на безопасност.  Здравословни и безопасни 
условия на труд (НАРЕДБА № 9 от 29.07.2003 г)

Форма на обучение:

 Лекционна – теоретична подготовка /презентации/.

 Упражнения - решаване на казуси и приложни технологични задачи.

 Практика – база на „Геология, Проектиране и Проучване” Варна.
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СЪДЪРЖАНИЕ

Основни теми лектори

Регистрация и откриване на курса 20.10.2014г.
08:00-09:00ч

Тема № 1: 

Основни термини, определения, обозначения и размерности на 
основни  параметри  и  формули  използвани  в  практиката  за 
контрол  и  ликвидиране  на  нефтогазоводопроявления  при 
сондиране:                                                                                        

Задача  №1: Пресмятане  на  наляганията  при  сондажен  процес. 
Закон за “U” образната тръба

Задача №2: Определяне на налягането за хидравлична разкъсване 
на скалите: 

а/ Косвен метод на Eaton; 

б/  Тест  за  поглъщаемост/хидравлично  разкъсване  на  открит 
интервал (L.O.T и F.I.T). Определяне на максимално допустимата 
плътност за сондиране на интервала.

Първи ден, 
20.10.2014г.

09:00 – 13:00ч
М. Харизанов

Тема   № 2  . 

Причини за нефтогазоводопроявления в сондажа:    
  

а/ Технологични причини;

б/  Технически  –  неизправност  и  намалена  работоспособност  на 
оборудването, като сондови помпи, дегазатори и др.;

в/  Организационни  –  недостатъчни  квалификация  и  практически 
умения  на  сондьорския  колектив,  непълен  и  непоследователен 
контрол на сондажния процес.

13:00 – 16:00ч
М. Харизанов 

Тема № 3. 

Контролиране  на  сондажа  при  установено 
нефтогазоводопроявление: 

3.1.  Технологични  схеми  за  затваряне  на  сондажа  при 
нефтегазоводо проявление;

3.2.  Интерпретация  на  информацията  за  показателите  на 
проявлението след затварянето на сондажа.

- Определяне на пластовото налягане;

-  Определяне на необходимата плътност на промивната за да се 
балансира  пластовото  налягане  с  необходимия  коефициент  на 
безопасност;

Втори ден, 
21.10.2014г.

8:00 – 12:00ч
М. Харизанов
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- Определяне на вида на постъпилия в сондажа пластов флуид;

- Определяне на необходимата плътност на промивната течност за 
ликвидиране на проявлението;

-Определяне  на  скоростта  на  миграция  на  газа  при  затворен 
сондаж.

Задача  №3: Прогнозиране  на  зони  с  аномално  високо  пластово 
налягане (АВПН)

а/  Пресмятане  на  “d exp”  в  зависимост  от  реализирана 
механична  скорост  на  сондиране  и  факторите  влияещи  върху  
нея.

Задача  №4: Причини  за  проявления  на  пластови  флуиди  в 
сондажите.

а/ Пресмятане обема на промивната течност за доливане на  
сондаж по време на СПО;

б/  Пресмятане  на  хидростатичната  налагяне  на  забоя  на 
сондаж по време на СПО.

Задача №5: Изменение на налягането  (инверсия) при движение-
миграция на газ в сондаж.

а/  Пресмятане  обема  и  налягането  на  газа  на  устието  в  
отворен сондаж при миграцията му от забоя към устието;

б/  Пресмятане  наляганията  при  миграция  на  газ  в  затворен  
сондаж (на забоя, под обувката на предходна обсадна колона и на  
устието).

Тема № 4 

Методи за ликвидиране на нефтопроявления:  
4.1.  Двуетапен  метод  за  ликвидирана  на  нефтогазопроявление 

(метод на майстор - сондьора);

4.2.  Едноетапен  метод  за  ликвидиране  на  нефтогазопроявление 
(метод на инженера).

Задача №6: Интерпретация на информацията  за показателите на 
проявлението след затварянето на сондажа.

а/ Определяне на пластовото налягане;

б/  Определяне  на  необходимата  плътност  на  промивната  
течност,  хидростатичното  налягане  на  която  да  балансира  
пластовото налягане;

в/ Определяне на вида на постъпилия в сондажа пластов флуид;

г/  Определяне  на  необходимата  плътност  на  промивната 
течност за ликвидиране на проявлението.

 13:00 – 17:00ч
М. Харизанов

София 1301, ул. Позитано 1, 02/ 4283 253, 0886789867



ЛИЦЕНЗИЯ на център за професионално обучение № 200912809/04. 01. 2010г.

Тема № 5. 

Място  и  задължения  на  членовете  на  сондьорската 
бригада  за  затваряне  на  сондажа  при 
нефтогазопроявления:

  

Трети ден, 
22.10.2014г.

08:00 – 10:00ч
М. Харизанов

Тема № 6. 

Съставяне  на  ТЕХНОЛОГИЧНИ  КАРТИ  за  ликвидиране  на 
нефтогазоводо  проявления  по  основните  методи  за 
заглушаване на сондаж 

Задача №7: Съставяне на работен лист и технологични карти за 
ликвидиране на нефтогазоводо проявления по основните методи за 
заглушаване на сондаж:

а/  Двуетапен  метод  за  ликвидирана  на  нефтогазопроявление  
(метод на майстор сондьора);

б/ Едноетапен метод за ликвидиране на нефтогазопроявление  
(метод на инженера).

Задача №8: Компютърен  симулатор (програма)  International Well 
Control Forum –  IWCF,  Kill sheet calculator,  2011  за  контрол  на 
сондажите

 
12:00 – 18:00ч
М. Харизанов

Тема № 7. 

Противофонтанно  оборудване.  Предназначение  и  състав. 
Комплектация на блока на превенторите:   

Четвърти ден,
23.10.2014г.

8:00 – 12:00ч
М. Харизанов

Тема № 8: 

Технически  правила,  норми  и  стандарти  за  сондиране. 
Охрана на труда и техника на безопасност. Здравословни и 
безопасни условия на труд:                        

Охрана на труда и техника на безопасност. 
Здравословни и безопасни условия на труд. 
Основни изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на 
работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране 
(НАРЕДБА №  9 от  29.07.2003  г. за минималните изисквания за 
осигуряване на безопасността и здравето на работещите при 
добиване на подземни богатства чрез сондиране).

 
13:00 – 17:00ч
М. Харизанов

Изпит: Приключване на курса. Теоретичен и практически изпит.

Теоретичен изпит – тестови въпроси;

Решаване на практическа задача - съставяне на ТЕХНОЛОГИЧНИ 
КАРТИ  за  ликвидиране  на  нефтогазоводо  проявления  по  
основните методи за заглушаване на сондаж;

Компютърен симулатор  International Well Control Forum –  IWCF, 

Пети ден
24.10.2014г.

10:00 – 18:00ч
Изпитна комисия
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Kill sheet calculator за контрол на сондажите, 2011

Разработка:

© Български газов център, София 2014 г.
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