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Вступ. Всі газоконденсатні поклади на ро-
довищах природних газів ПАТ „Укрнафта” і 
переважна більшість газоконденсатних покла-
дів на родовищах ПАТ „Укргазвидобування” 
розробляються в режимі виснаження пластової 
енергії. Тільки на чотирьох газоконденсатних 
покладах ПАТ „Укргазвидобування” застосову-
ється метод підвищення конденсатовилучення 
шляхом підтримування пластового тиску зво-
ротним нагнітанням у пласт осушеного, відбен-
зиненого природного газу. Вперше в колиш-
ньому Радянському Союзі сайклінг-процес 
впроваджено на газоконденсатному покладі 
горизонту С-5 Новотроїцького нафтогазокон-
денсатного родовища. Після завершення сайк-
лінг-процесу газоконденсатний поклад на цьо-
му родовищі дорозрорбляється на виснаження. 
Продовжується сайклінг-процес на газоконден-
сатних покладах горизонту Т-1 Куличихінсько-
го і Тимофіївського нафтогазоконденсатних 
родовищ та газоконденсатному покладі горизо-
нту С-5 Котелевського газоконденсатного ро-
довища [1, 2]. 

Розробка газоконденсатних покладів у ре-
жимі виснаження пластової енергії супрово-
джується випаданням з газу у пласті більшої 
частини вуглеводневого конденсату в межах 
зміни пластового тиску від тиску початку кон-
денсації до тиску максимальної конденсації 
вуглеводневої суміші. При початковому вмісті 
стабільного конденсату в газі до 600 г/м3 і дещо 
більше насиченість пор пласта сконденсовани-
ми вуглеводнями не перевищує 10-15 % і мен-
ша критичного значення, при якому конденсат 
може рухатися. В цих умовах конденсат, що 
випадає з газу в пласті, не рухається і, відпові-
дно, не видобувається. Для підвищення коефі-
цієнта вуглеводневилучення виснажених газо-

конденсатних родовищ актуально забезпечити 
вилучення з них раніше сконденсованих вугле-
воднів.  

Можливими напрямками видобування 
конденсату, що випав з газу у пласті, є переве-
дення його в газову фазу з подальшим видобу-
ванням разом з газом, витіснення з пористого 
середовища різними робочими агентами та їх 
поєднання [3 – 5]. 

Іншим напрямком переведення конденсату 
в газову фазу є застосування незрівноваженого 
сухого газу низького тиску [6 – 8]. Згідно з ре-
зультатами досліджень, виконаних у ВНДІгазі, 
тривале пропомповування через пласт низько-
напірного сухого газу сприяє випаровуванню у 
газову фазу сконденсованих вуглеводнів. Цей 
метод успішно реалізується з кінця 1993 р. по-
слідовно на різних ділянках Вуктильського на-
фтогазоконденсатного родовища.  

Для витіснення конденсату з пористого се-
редовища запропоновано використовувати во-
ду, водні розчини поверхнево-активних речо-
вин (ПАР) і полімерів, водогазові суміші, а та-
кож облямівки міцелярного розчину, діоксиду 
вуглецю, різних вуглеводневих розчинників, 
наприклад, скраплених газів, широкої фракції 
легких вуглеводнів, які пересувають по пласту 
нагнітанням газу чи води [9 – 15]. 

В ІФНТУНГ виконано комплекс лаборато-
рних досліджень на насипних і зцементованих 
моделях пласта з витіснення конденсату водою, 
водними і конденсатними розчинами поверхне-
во-активних речовин (ПАР), водними розчина-
ми суміші ПАР і полімеру, водогазовими сумі-
шами і облямівками діоксиду вуглецю та вуг-
леводневого розчинника з подальшим нагні-
танням води або водогазової суміші [16 – 19]. 
Результати цих досліджень свідчать, що кон-
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денсат витісняється водою з пористого середо-
вища, починаючи з певного (критичного) зна-
чення конденсатонасиченості, яка для дослі-
джених пористих середовищ становила від  
2,5 % до 6 %. Залежно від фізико-літологічних 
характеристик пористого середовища, початко-
вої конденсатонасиченості, типу і тривалості 
(об’єму) нагнітання витіснювального агенту 
коефіцієнт конденсатовилучення в окремих до-
слідах становив 65-85 %. 

Результати наведених досліджень свідчать 
про можливість вилучення з пористого середо-
вища сконденсованих вуглеводнів нагнітанням 
рідких і газоподібних витіснювальних агентів. 
Проте через значні фінансові витрати і техно-
логічні труднощі масштаби впровадження ме-
тодів вилучення сконденсованих вуглеводнів є 
недостатніми. Тільки на окремих ділянках Вук-
тильського нафтогазоконденсатного родовища 
використовується метод вилучення сконденсо-
ваних вуглеводнів нагнітанням в пласт незрів-
новаженого сухого газу низького тиску. Це і 
зумовлює необхідність проведення подальших 
досліджень з метою вдосконалення відомих і 
розроблення нових методів підвищення кон-
денсатовилучення з виснажених газоконденса-
тних родовищ. 

 
Мета роботи. Удосконалення технології 

вилучення сконденсованих вуглеводнів з ви-
снажених газоконденсатних родовищ шляхом 
застосування нових розчинів композицій ПАР 
та хімічних реагентів.   

 
Лабораторні дослідження витіснення скон-

денсованих вуглеводнів з моделей пласта 
розчинами різних ПАР і хімічних реагентів. 

В ІФНТУНГ виконано експериментальні 
дослідження експрес-методом витіснення скон-
денсованих вуглеводнів з моделі пористого се-
редовища розчинами різних ПАР і хімічних 
реагентів. Експериментальні дослідження з  
вивчення конденсатовитіснювальної властивос-
ті розчинів різних ПАР і хімічних реагентів 
проводили з використанням апаратури і мето-
дики, наведених в роботі [20]. На рисунку 1 
зображено схему удосконаленої установки для 
проведення досліджень експрес-методом. 

Модель пласта являє собою скляну термо-
статовану колонку, заповнену природним дез-
інтегрованим піском певної фракції. Дотриман-
ня цієї умови робить всі дослідження за крите-
рієм порового простору ідентичними. При під-
готовці до дослідів колонку з породою вакуу-
мували і заповнювали мінералізованою водою з 
вмістом 50 г/л NaCl, яку витісняли конденсатом 
для створення початкової насиченості пористо-
го середовища зв’язаною водою. Потім конден-
сат витісняли мінералізованою водою. Цим мо-
делюється заводнення газоконденсатного родо-
вища зі створенням в обводненій зоні залишко-
вої конденсатонасиченості. Дослідження про-
водили з конденсатом еоценового газоконден-
сатного покладу Битків-Бабчинського нафтога-
зоконденсатного родовища при атмосферному 
тиску і температурі 40оС.  

 

 
Рисунок 1 – Модель пласта для експресного 

вивчення конденсатовитіснювальних  
властивостей розчинів 

 
В експериментах здійснювали витіснення 

конденсату з обводненої моделі пористого се-
редовища 20% облямівкою розчину ПАР, полі-
меру, чи їх суміші, приготовленої на мінералі-
зованій воді, яку проштовхували мінералізова-
ною водою. 

Досліджено широкий асортимент ПАР і 
полімерів та їх сумішей (карпатол УМ-1, карпа-
тол УМ-2, савенол SWP,  жиринокс, стінол, 
стінол НГ, сольпен 10Т, сульфанол, біополімер 
А-1, біополімер С-1, полімер AN-125, аубази-
дан А-1, суміш карпатолу УМ-2 і сульфанолу, 
карпатолу УМ-2 і савенолу SWP, суміш полі-
мер AN-125 і карпатолу УМ-2, суміш савенолу  
SWP і сульфанолу,   суміш полімеру AN-125, 
савенолу SWP і карпатолу УМ-2). Концентра-
ція ПАР у робочому розчині становила 0,05, 0,5 
і 5%, концентрація полімеру – 0,03, 0,05 і 0,1%.  
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Результати досліджень. Результати дослі-
джень витіснювальної здатності розчинів різ-
них ПАР і полімерів наведено в таблиці 1. 

За результатами досліджень експрес-
методом отримано такі значення коефіцієнта 
конденсатовитіснення для розчинів різних ПАР 
і хімічних реагентів (в порядку зменшення). 

Для 0,05% розчинів індивідуальних ПАР: 
стінол НГ – 11,08%, савенол SWP – 9,8%, кар-
патол УМ-2-7,64%, стінол – 7%, карпатол УМ-1 
– 6,3%, жиринокс – 2,34%, сольпен 10Т-1,27%, 
сульфанол – 0,75%. 

Для 0,03% розчинів полімерів: полімер 
AN-125 – 3,11%, біополімер A-1- 2,68%, біопо-
лімер С-1 – 1,54%. 

Для 0,05% розчину суміші двох ПАР: са-
венол SWP + карпатол УМ-2 – 19,68%, савенол 
SWP + сульфанол – 12,7%, карпатол УМ-2 + 
сульфанол – 5,26%.     

Для розчину 0,03% полімеру і 0,05% ПАР: 
полімер AN-125 + стінол – 13,91%, полімер 
AN-125 + савенол SWP – 11,0%, полімер AN-
125 + карпатол УМ-2 – 9,96%, аубазидан А-1 + 
стінол – 8,56%. 

Для розчину 0,03% полімеру AN-125 і 
0,05% савенолу SWP + 0,05% карпатолу УМ-2 
– 15,38. 

Для всіх ПАР із збільшенням концентрації 
їх в розчині підвищується коефіцієнт конденса-
товитіснення.  

У дослідах з карпатолом УМ-2 отримували 
досить стійку емульсію ПАР з конденсатом. 
При запомповуванні цієї емульсії в модель пла-
ста отримали більший коефіцієнт коденсатови-
тіснення, ніж при застосуванні індивідуальних 
ПАР.  

Таблиця 1 – Результати визначення експрес-методом коефіцієнта конденсатовитіснення  
розчинами ПАР та полімерів 

Коефіцієнт конденсатовитіснення, % Розчин ПАР  
і полімеру 

Концентрація, 
ПАР і полімеру, 

% водою приріст дією ПАР 
і полімеру загальний від залишкового 

конденсату 
1 2 3 4 5 6 

0,05 47,2 6,3 53,5 8,32 
0,5 52,4 8,27 60,67 10,97 Карпатол 

УМ-1 
5 49,4 13,12 67,52 37,8 

0,05 46,99 7,64 54,63 9,09 
0,5 49,37 10,06 59,43 15,0 Карпатол 

УМ-2 
5 61,06 18,6 79,66 41,5 

Емульсія  
карпатолу УМ-2  
з конденсатом 

5 59,56 17,65 77,21 23,92 

0,05 49,39 9,8 59,19 29,61 
0,5 54,77 17,58 72,35 38,88 Савенол SWP 
5 52,98 23,11 76,09 49,17 

0,05 52,47 2,34 54,81 4,92 
0,5 51,17 6,51 57,68 13,33 Жиринокс 
5 52,1 13,44 65,54 28,07 

0,05 51,5 7 58,5 14,03 
0,5 40 18,2 58,2 30,38 Стінол 
5 52,65 29,36 82,01 62,03 

0,05 49,77 11,08 60,85 22,07 
0,5 54,2 18,22 72,42 39,39 Стінол НГ 
5 58,46 23,59 82,05 56,79 

0,05 42,68 1,27 43,95 2,22 Сольпен- 10Т 5 49,07 4,63 53,7 9,09 
0,05 42,8 0,75 43,55 1,32 Сульфанол  5 42,06 23,2 65,26 39,72 
0,03 51,79 2,68 54,47 5,56 
0,05 59,8 5,98 65,78 14,88 Біополімер А-1 
0,1 61,03 4,94 65,97 12,67 

0,03 51,7 1,54 53,24 3,19 Біополімер С-1 0,1 62,38 1,77 64,15 4,71 
0,03 57,51 3,11 60,62 7,31 Полімер AN-125 
0,1 49,4 6,37 55,77 12,59 
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З досліджених ПАР найкращими конден-
сатовитіснювальними властивостями володіють 
стінол НГ, савенол SWP і карпатол УМ-2. До-
давання до розчинів ПАР полімерів невисокої 
концентрації (0,03%) з метою створення так 
званих поверхнево-активних полімервмісних 
систем (ПАПС) призводить до підвищення їх 
конденсатовитіснювальних властивостей. При 
більших концентраціях полімеру (понад 0,03%) 
істотно знижуються фільтраційні характерис-
тики моделі пласта внаслідок закупорювання і 
блокування частини пор полімерними частин-
ками. 

Найбільший коефіцієнт конденсатовитіс-
нення отримано при застосуванні 0,05% розчи-
ну суміші неіоногенного ПАР (савенолу SWP) і 
аніонного ПАР (карпатолу УМ-2). Додавання 
до них 0,03% полімеру AN-125 понижує коефі-
цієнт конденсатовитіснення на 4,3%. 

 
Висновки. Таким чином, за результатами 

лабораторних досліджень експрес-методом ви-
тіснення сконденсованих вуглеводнів з обвод-
нених моделей пласта найкращими конденса-
товитіснювальними властивостями володіє 
0,05% розчин суміші неіоногенного ПАР (саве-
нолу SWP) і аніонного ПАР (карпатолу УМ-2). 
В окремих випадках можуть застосовуватися 
0,05% розчини індивідуальних ПАР (стінолу 
НГ, савенолу SWP, карпатолу УМ-2) з дода-
ванням або без додавання 0,03% полімеру  
AN-125. Запропоновані досліджені композиції 
ПАР і хімічних реагентів можуть бути викорис-
тані для застосування на одному з виснажених 
газоконденсатних родовищ України. 
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