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Останнім часом нафтові компанії прояв-
ляють зацікавленість до способів впливу на на-
фтові пласти полями пружних коливань різних 
частот і амплітуд. Розробляються технології і 
обладнання для впливу як на привибійну зону 
пласта з метою інтенсифікації видобутку наф-
ти, так і на пласт в цілому для підвищення кое-
фіцієнта нафтовилучення із пластів [1-6]. 

Однак на сьогодні недостатньо вивченими 
є процеси, що відбуваються у нафтонасиченому 
поровому середовищі під час дії на пласти 
пружних коливань у діапазоні частот 1-100 Гц з 
інтенсивністю, більшою 0,1 Вт/см². 

У результаті розповсюдження у пласті 
пружних хвиль може відбуватися зміна термо-
баричних характеристик нафти за рахунок її 
дегазації [7]. При цьому відбувається підви-
щення тиску в зоні розгазування. 

Для експериментальної перевірки дії на 
пласт пружних коливань сейсмічного діапазону 
в ІФНТУНГ спільно з УкрНДІгаз проведені до-
слідження з дегазації проб нафти Луквинського 
нафтового родовища (ділянка Кубаш, гравіта-
ційний режим розробки) під дією низькочасто-
тних пружних коливань. 

Результати досліджень свідчать, що під час 
дії пружних коливань частотою 50 Гц інтенси-
вністю 0,1 Вт/см2 газонасиченої нафти об’ємом 
1000 см3 протягом однієї години виділяється 
0,3-0,5 см3 газу. 

Таким чином, дія пружними коливаннями 
сейсмічного діапазону частот на газонасичену 
пластову пробу нафти призводить до виділення 
бульбашкового газу, збільшення об’єму газо-
нафтової суміші і підвищення тиску в ємності 
із нафтою. Для створення таких умов у пласті 
спроектовано та виготовлено генератор високо-
амплітудних гідроімпульсів тиску з низькочас-

тотними гармонічними складовими у діапазоні 
1-50 Гц. 

Для підтвердження результатів лаборатор-
них експериментів проведено промислові до-
слідження впливу пружних коливань на підви-
щення тиску у певних зонах пласта за рахунок 
збільшення об’єму газонафтової суміші при 
дегазації нафти. Дослідження проводились за 
допомогою розробленої в ІФНТУНГ експери-
ментальної установки ПГУ-3 для впливу на 
пласти гідроімпульсами тиску. Схема установ-
ки ПГУ-3 зображена на рисунку 1. 

Експериментальна установка змонтована 
на затрубній лінії свердловини 1-Кубаш. На 
реагуючій свердловині 5-Кубаш, що знаходить-
ся на відстані 70 м від свердловини 1-Кубаш, 
проводились заміри буферного тиску, який до 
початку роботи установки складав 0,5 МПа. 

При проектуванні установки ПГУ-3 врахо-
вувались такі вимоги до характеристик поля 
пружних коливань у міжсвердловинній зоні 
пласта: 

- у створеній установкою послідовності  
гідроімпульсів тиску повинні виділятись низь-
кочастоні гармонічні складові з максимумом 
інтенсивності коливань у діапазоні частот  
1-50 Гц; 

- інтенсивність пружних коливань у діапа-
зоні 1-50 Гц у міжсвердловинній зоні пласта 
повинна складати не менше 0,1 Вт/см2; 

- амплітуда імпульсів тиску, що створю-
ються установкою, повинна бути не менше 
10 МПа [7]. 

Під час роботи установки проведені записи 
періодичності імпульсів тиску з допомогою 
спеціального гідрофона [8], змонтованого у за-
трубному просторі фонтанної арматури. 
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1 – привод; 2 – трансмісія; 3 – система доливу 

робочої рідини; 4 – генератор імпульсів;  
5 – приєднувальна частина 

Рисунок 1 – Схема експериментальної  
установки ПГУ-3 для впливу на пласти  

гідроімпульсами тиску 
 
Із представленого графіку періодичності 

імпульсів тиску (рис. 2), а також графіку спект-
рального розкладу даної періодичності (рис. 3) 
видно, що максимум інтенсивності гармоніч-
них складових, генерованих установкою імпу-
льсів, припадає на діапазон частот 4-45 Гц. 

Установка ПГУ-3 працює так (рис. 1). 
Привод 1 через трансмісію 2 передає енергію 
до генератора імпульсів 4. Генератор створює 
імпульси тиску в робочій рідині, якою заповне-

ні генератор, приєднувальна частина 5 та свер-
дловина. Через систему доливання 3 відбува-
ється поповнення робочої рідини. 

В установці ПГУ-3 можна регулювати такі 
робочі параметри: 

- форму імпульсів тиску; 
- частоту повторення імпульсів тиску; 
- імпульсний тиск; 
- тиск доливу рідини. 
Регулюючи вказані параметри можна змі-

нювати спектральний склад генерованої уста-
новкою послідовності імпульсів тиску з метою 
дії на пласт гармонічними складовими необхід-
ної частоти та інтенсивності. 

Під час роботи установки ПГУ-3 фіксува-
лися зміни тиску на буфері реагуючої свердло-
вини, яка знаходиться на відстані 70 м від гене-
руючої свердловини.  

Результати досліджень зображені на рису-
нку 4. 

 
Висновки: 
1 Промислові дослідження установки, про-

ведені на свердловині 1-Кубаш, підтвердили 
можливість створення імпульсним гідравліч-
ним генератором високоамплітудних пружних 
коливань у діапазоні частот 4-45 Гц. 

2 Представлений графік вказує на зв'язок 
між імпульсно-хвильовими діями на пласт з 
допомогою установки ПГУ-3 і тиском на буфе-
рі реагуючої свердловини. Зростання тиску у 
реагуючій свердловині може відбуватися  за 
рахунок створення у пласті  локальних зон тис-
ку під час дегазації нафти при проходженні 
пружних хвиль. 

3 Можливе промислове застосування ре-
зультатів досліджень: розглянутий спосіб імпу-
льсно-хвильової дії на виснажений нафтовий 
поклад (гравітаційний режим розробки) дає 
змогу підвищити коефіцієнт нафтогазовилу-
чення з покладу. 
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Рисунок 2 – Графік періодичності імпульсів тиску  

 

 
Рисунок 3 – Графік спектрального розкладу періодичності імпульсів тиску  

 

 
Рисунок 4 – Покази електронного манометра під час роботи установки ПГУ-3 
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