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Під час планування обробок із інтенсифікації видобутку 
вуглеводнів важливо знати поточні і максимальні можливо-
сті пласта в точці розкриття його свердловиною. Як показ-
ники, що характеризують взаємозв’язок між поточними і 
максимальними можливостями, використовують такі пара-
метри: скін-ефект, коефіцієнт відношення продуктивностей, 
коефіцієнт досконалості свердловини тощо. Значення цих 
параметрів розраховують за результатами обробки кривих 
відновлення вибійного тиску [1].

Для багатьох газових свердловин, особливо під час 
експлуатації на пізній стадії розробки, а також у зв’язку 
з економічною ситуацією, газодинамічних досліджень  на 
неусталеному режимі фільтрації з реєстрацією зміни ви-
бійного тиску в часі, як правило, не проводять. Тому ви-
никають труднощі з визначенням оціночних параметрів 
стану ПЗП та ефективності від проведення геолого-тех-
нічних заходів по кожній конкретній свердловині.

Подібна картина характерна для газових свердловин 
Великобубнівського родовища. Поточний об’єм газоди-
намічних досліджень незначний, а отримана інформація в 
деяких випадках некоректна.

Запропоновано спосіб визначення оцінки стану ПЗП 
газових свердловин на прикладі горизонту В-15 Велико-
бубнівського родовища із використанням рівняння Роулін-
са [1, 2]:

                                

де Qг – дебіт газу, тис. м3/добу; С – коефіцієнт продуктив-
ності по Роулінсу; Рпл, Рв – пластовий і вибійний тиски від-
повідно, МПа; n – показник степеня.

Для оцінки стану ПЗП визначаємо коефіцієнт відно-
шення продуктивностей:

де Спот, Сmax – поточний і максимальний коефіцієнти про-
дуктивності по Роулінсу відповідно.

Поточний коефіцієнт продуктивності газових сверд-
ловин визначають за результатами інтерпретації даних 
газодинамічних досліджень свердловин на усталених ре-
жимах фільтрації.

Послідовність визначення максимальних коефіцієнтів 
продуктивності газових свердловин за формулою Роулін-
са на прикладі горизонту В-15 Великобубнівського родо-
вища така [3]:

• проводять розрахунок значень питомої ємності плас-
та у свердловинах за даними геофізичних досліджень 
(табл.);

• визначають поточні коефіцієнти продуктивності 
свердловин за результатами інтерпретації даних газоди-
намічних досліджень на усталених режимах фільтрації за 
методом Роулінса (табл.);

•  проводять зіставлення значень продуктивностей сверд-
ловин зі значеннями питомої ємності пласта (рисунок); 

•  установлюють функціональну залежність макси-
мальних коефіцієнтів продуктивності свердловин від пи-
томої ємності пласта для горизонту В-15 Великобубнів-
ського родовища:

де hеф – ефективна товщина пласта, м; m – коефіцієнт по-
ристості, част. од.;

• порівнюють поточні коефіцієнти продуктивності 
свердловин з їх максимальними значеннями, отриманими 
за розрахунковою формулою (3) (табл.);

• виділяють свердловини з низькими коефіцієнтами 
продуктивності, в навколостовбурній зоні яких погірше-
ні фільтраційні властивості пласта (знижений потенціал 
свердловини за продуктивністю).

За результатами проведеного порівняльного аналі-
зу максимальних коефіцієнтів продуктивності з пито-
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мою ємністю пласта встановлено, що між зазначеними 
параметрами існує досить добрий кореляційний зв’я-
зок. Це підтвердило припущення про те, що коефіці-
єнт продуктивності відображає фільтраційні характе-
ристики пласта.

Висновки 
Результати проведеної роботи дають змогу зробити 

такі висновки:
•	 у св. 109, 114, 138, 140 поточні коефіцієнти про-

дуктивності близькі до максимальних;
•	 у св. 31, 110, 120, 128, 135, 137 продуктив-

ність знижена відповідно в 1,38; 1,30; 1,87; 3,83; 1,37 та  
1,44 раза.

Зниження поточного коефіцієнта продуктивності 
нижче максимального обу-
мовлено зменшенням проник- 
ності пласта в навколостов-
бурній зоні за відсутності на 
вибої закупорки або стовпа 
рідини. Ці свердловини і є 
кандидатами для планування 
та проведення геолого-техніч-
них заходів після уточнення 
ефективної товщини пласта 
та проведення газодинамічних 
досліджень.

Результати проведеної робо-
ти дають можливість виділити 
об’єкти, на яких доцільно за-
стосовувати методи інтенси-
фікації видобутку вуглеводнів 
без зупинення свердловин для 
реєстрації кривої відновлення 
вибійного тиску.
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Pпл, МПа Ефективна 
товщина, м

Порис- 
тість, 
част. 
од.

hеф·m,        
м

Коефіцієнт 
продуктивності

в рівнянні 
Роулінса

Коефіцієнт 
відношення 
продуктив- 
ностей, Ср

Примітка

поточний max

31 2885–2893 17,18 6 0,16 0,96 0,89 1,23 0,73
продуктивність 
знижена  
в 1,38 раза

109 2908–2920
16,17

13,3 0,17 2,261
2,67

2,89
0,92

стан ПЗП 
задовільний

7,90 2,83 0,98 стан ПЗП 
задовільний

110 2888–2898

8,30

13,5 0,18 2,43

1,90

3,11

0,61
продуктивність 
знижена  
в 1,63 раза

8,00 2,38 0,77
продуктивність 
знижена  
в 1,30 раза

114 2860–2870
9,70

9 0,13 1,17
1,30

1,50
0,87

продуктивність 
знижена в  
1,18 раза

9,47 1,48 0,99 стан ПЗП 
задовільний

120 2904–2917

8,64

11,6 0,20 2,31

1,09

2,95

0,37
продуктивність 
знижена  
в 2,71 раза

8,02 1,58 0,54
продуктивність 
знижена  
в 1,87 раза

128 2920–2945 8,03 20,4 0,20 4,08 1,36 5,21 0,26
продуктивність 
знижена  
в 3,83 раза

135 2908–2918 9,54 8,6 0,20 1,72 1,60 2,20 0,73
продуктивність 
знижена  
в 1,37 раза

137 2887–2906

8,55

11,2 0,23 2,58

1,39

3,29

0,42
продуктивність 
знижена  
в 2,37 раза

7,54 2,29 0,70
продуктивність 
знижена  
в 1,44 раза

138 2930–2940
10,82

3,2 0,19 0,62
0,80

0,79
1,01 стан ПЗП 

задовільний

10,82 0,78 0,98 стан ПЗП 
задовільний

140 2848–2876

8,50

20 0,19 3,88

4,70

4,96

0,95 стан ПЗП 
задовільний

7,80 4,47 0,90
продуктивність 
знижена  
в 1,11 раза

Рис. Залежність коефіцієнтів продуктивності свердловин від питомої 
ємності горизонту В-15 Великобубнівського родовища

Розрахунок оціночних параметрів стану ПЗП газових і газоконденсатних 
свердловин горизонту В-15 Великобубнівського родовища за даними 
досліджень на усталених режимах фільтрації
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