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рних кислотних обробках. А здатність лужних 
розчинів до розглинізації привибійної зони 
пласта робить їх перспективними методами дії 
на глинисті пласти. З цією метою було розроб-
лено цілий ряд технологій комбінованої дії з 
використанням лужних і кислотних розчинів, 
які успішно використовуються на родовищах 
ВАТ «Укрнафта». 

Здійснений огляд дозволяє зробити насту-
пні висновки. Застосування стандартних техно-
логій солянокислотної та глинокислотної дії в 
даний час можливе тільки на нових родовищах 
або у свердловинах, що вийшли з буріння. 
Ускладнення умов експлуатації свердловин ви-
магає розроблення нових або вдосконалених 
технологій кислотної дії, які враховують конк-
ретні геолого-промислові умови. Для досягнен-
ня високої ефективності кислотної дії необхід-
но ще здійснити великий комплекс експериме-
нтальних досліджень та дослідно-промислових 
випробувань перспективних методів. Їх засто-
сування дозволить стабілізувати видобуток ву-
глеводнів на родовищах України, що знахо-
дяться на пізній стадії розробки.   

 
 
 

Експлуатація видобувних свердловин на 
газових родовищах переважно ускладнюється 
обводненням, а у випадку газоконденсатних 
родовищ, що розробляються в режимі висна-
ження пластової енергії, – також випаданням з 
газу вуглеводневого конденсату. Обводнення 
свердловин призводить до зменшення газона-
сиченої товщини продуктивного розрізу і фазо-
вої проникності для газу в працюючих газона-
сичених пластах за рахунок перетікання води з 
обводнених пластів. При конденсації з газу ва-
жких вуглеводнів відбувається накопичення 
вуглеводневого конденсату у привибійній зоні 
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пласта зі зменшенням фазової газопроникності. 
В обводнених газових і газоконденсатних свер-
дловинах відбуваються значно більші втрати 
тиску в насосно-компресорних трубах (НКТ), 
ніж при русі тільки газу. В результаті обвод-
нення свердловин і конденсації з газу важких 
вуглеводнів зменшуються дебіти газу і конден-
сату аж до повного припинення природного 
фонтанування. Для отримання високих значень 
коефіцієнтів газо- і конденсатовилучення необ-
хідно забезпечити стабільну експлуатацію ви-
добувних свердловин за наявності рідини в 
пластовій продукції. 
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Предложены новые технологии интенсифика-
ции работы низкодебитных обводненных газовых и 
газоконденсатных скважин и технические приспо-
собления для их реализации, включающие аналити-
ческие зависимости для оценки условий стабильной 
работы обводненных скважин; композиции вспени-
вающих ПАВ и технологии их использования; кон-
струкции скважинных диспергаторов и плунжеров; 
технологии периодических обработок призабойной 
зоны газоконденсатных скважин растворами ПАВ 
и химреагентов. 

 

New technologies of low-flow rate and water pro-
ducer gas and condensate wells intensification and 
technical devices for their realization have been pro-
posed. They include analytic dependence for estimation 
of condition of water producer stable work wells; con-
struction of wells dispersant and pistons; technologies 
of periodic elaboration of gas condensate wells bottom-
hole formation zone by surface-active material and 
chemical agents. 
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В ІФНТУНГу понад 30 років виконуються 
дослідження з інтенсифікації роботи обводне-
них газових і газоконденсатних свердловин. За 
результатами досліджень вдосконалено відомі 
та розроблено нові технології винесення рідини 
із свердловин і технічні пристрої для їх реалі-
зації. 

Одним із параметрів, який характеризує 
умови стабільної роботи обводнених газових і 
газоконденсатних свердловин, є мінімально 
необхідний дебіт газу для винесення рідини з 
вибою на поверхню. ІФНТУНГом за результа-
тами промислових досліджень запропоновано 
нові аналітичні залежності для визначення мі-
німально необхідного дебіту газу:  

– за даними експлуатації свердловин Орен-
бургського газоконденсатного родовища з ве-
ликим дебітом води (спільно з В.С.Петриша-
ком) 
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..нмQ  – мінімально необхідний дебіт газу 
для винесення рідини з вибою свердловини, 
тис.м3/д; Рвиб, Ру, Рср – відповідно тиск на ви-
бої і гирлі (буфері) свердловини та середній 
тиск у НКТ, МПа; Твиб, Ту, Тср – відповідно 
температура на вибої і гирлі свердловини та 
середня температура в НКТ, К; dвн – внутрішній 
діаметр НКТ, м; Qр – дебіт рідини, м3/д; р  – 
густина рідини, кг/м3; рг  ,  – відповідно від-
носна густина газу (по повітрю) і рідини (по 
воді); Zвиб, Zср – коефіцієнт стисливості газу 
відповідно при Рвиб і Твиб, Рср і Тср. 

Якщо фактичний дебіт газу гQ  близький 
до мінімально необхідного дебіту газу ..нмQ , то 
свердловина знаходиться на межі припинення 
природного фонтанування. Якщо гQ < ..нмQ , то 
свердловина працює нестабільно з накопичен-
ням енергії для винесення рідини з вибою. В 
обох випадках необхідно впроваджувати захо-

ди з інтенсифікації винесення рідини з вибою 
свердловини на поверхню. 

Продовжити період природного фонтану-
вання свердловини можна зменшенням тиску 
на гирлі і діаметра НКТ чи зменшенням втрат 
тиску в НКТ шляхом створення однорідного 
високодисперсного газорідинного потоку, на-
приклад, обладнанням колони НКТ диспергую-
чими пристроями, використанням спінюючих 
поверхнево-активних речовин (ПАР) та їх по-
єднанням. 

Необхідний діаметр НКТ чи величину тис-
ку на гирлі для забезпечення стабільного фон-
танування обводненої газової свердловини з 
мінімальними втратами тиску в НКТ можна 
знайти із спільного розв’язку рівняння для мі-
німально необхідного дебіту газу ..нмQ  (1) або 
(2) і виразу для дебіту газу, що поступає із пла-
ста гQ , отриманого із спільного розв’язку дво-
членної формули припливу газу до вибою свер-
дловини і рівняння, яке зв’язує вибійний тиск з 
буферним тиском і дебітом газу 
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Рпл – поточний пластовий тиск, МПа; Ру – 
тиск на гирлі свердловини, МПа; L – глибина 
спуску НКТ (відстань від гирла свердловини до 
середини інтервалу перфорації), м; dвн – внут-
рішній діаметр НКТ, см;   – коефіцієнт гідрав-
лічного опору НКТ; А, В – коефіцієнти фільт-
раційних опорів привибійної зони пласта 
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Для визначення оптимальних значень діа-
метра НКТ dвн чи тиску на гирлі свердловини Ру 
спільно розв’язують рівняння (1) або (2) і (5). 
Наприклад, задаються рядом стандартних зна-
чень внутрішнього діаметра НКТ dвн і вибира-
ють таке значення dвн, при якому в умовах фон-
танної експлуатації свердловини буде максима-
льним дебіт газу, що припливає із пласта на 
вибій гQ , і забезпечується прийнятний тиск на 
буфері Ру для подачі газу споживачеві. Анало-
гічно розв’язується задача з визначення необ-
хідного тиску на буфері Ру для забезпечення 
стабільної роботи свердловини за наявності 
рідини в пластовій продукції при спущеній у 
свердловину колоні НКТ. Одним із шляхів зме-
ншення тиску на гирлі свердловини за відсут-
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ності дотискуючої компресорної станції є за-
стосування ежекторних пристроїв. Ежектор 
може встановлюватись безпосередньо на гирлі 
свердловини або на установці комплексної під-
готовки газу (УКПГ) після сепаратора першого 
ступеня сепарації і теплообмінника замість 
штуцера. На вхід сопла ежектора подається газ 
від високонапірної свердловини чи іншого 
джерела газу високого тиску, а на вхід інжек-
ційної камери – газ від низьконапірної свердло-
вини. 

За розробками ІФНТУНГу гирлові ежекто-
ри впроваджено на нафтових свердловинах 
Уренгойського нафтогазоконденсатного родо-
вища шляхом підключення до сопла високона-
пірних нафтових свердловин, а до інжекційної 
камери – низьконапірних свердловин, що дало 
змогу продовжити фонтанний період експлуа-
тації низьконапірних нафтових свердловин. 
Ежектори на УКПГ вперше впроваджено на 
Гадяцькому та Солохівському газоконденсат-
них родовищах, що забезпечило стабільну ро-
боту і збільшення дебітів низьконапірних газо-
конденсатних свердловин. 

Для зменшення втрат тиску в НКТ шляхом 
створення однорідної структури газорідинного 
потоку запропоновано нові конструкції диспер-
гуючих пристроїв, які встановлюються в НКТ. 
Диспергатори сприяють дробленню рідини на 
окремі краплі за рахунок збільшення швидкості 
руху і турбулізації газорідинного потоку в дис-
пергуючих елементах. При обладнанні диспер-
гатора вихровими камерами додатково створю-
ється акустичне поле, яке підвищує ступінь ди-
спергування рідини в газі, турбулізує і руйнує 
пристінний шар рідини в НКТ і діє на приви-
бійну зону пласта, зменшуючи насиченість по-
ристого середовища рідиною. Розроблені конс-
трукції диспергаторів характеризуються такими 
особливостями: різним виконанням прохідного 
каналу за формою і просторовим розміщенням; 
постійним або регульованим розміром прохід-
ного каналу; стаціонарною чи знімною посад-
кою; з нерухомим вузлом диспергування або 
переміщенням останнього під дією швидкісно-
го напору газорідинного потоку; механічної дії 
або з додатковим обладнанням поверхні диспе-
ргуючого елемента гідродинамічними випромі-
нювачами. Перший диспергатор встановлюють 
внизу колони НКТ. У процесі піднімання газо-
рідинної суміші по НКТ відбувається укруп-
нення крапель рідини і часткове розділення 
компонент потоку. Тому через певну відстань 
по довжині колони НКТ встановлюють ліфтові 
диспергатори. В ІФНТУНГу розроблено мето-
дику розстановки диспергаторів по довжині 
колони НКТ. Згідно з результатами лаборатор-
них досліджень на моделі свердловини для під-
вищення ефективності застосування дисперга-
торів доцільно додатково подавати в газорідин-
ний потік ПАР з високою поверхневою актив-
ністю і стабілізуючою здатністю. ПАР поліп-
шує диспергування рідини внаслідок зниження 
поверхневого натягу на межі з газом і, адсор-
буючись на поверхні крапель рідини, перешко-
джає їх механічному злиттю, що дозволяє зме-

ншити необхідну кількість диспергаторів по 
довжині колони НКТ. Диспергатори конструк-
ції ІФНТУНГу успішно випробувано на обвод-
нених газоконденсатних свердловинах Проле-
тарського, Опішнянського, Східно-Новоселів-
ського і Шебелинського родовищ України та 
Оренбургського і Ямбургського родовищ  
Російської Федерації. 

Найбільш широко в промисловій практиці 
застосовується метод винесення рідини з газо-
вих і газоконденсатних свердловин за допомо-
гою спінюючих ПАР. В ІФНТУНГу розроблено 
нові композиції спінюючих ПАР на основі  
блоксополімерів оксидів етилену і пропілену, 
які дають змогу спінювати рідини з вмістом до 
90% об. вуглеводневого конденсату, за темпе-
ратури до 1000С і мінералізації пластової води 
до 300 кг/м3. Успішне випробування запропо-
нованих композицій спінюючих ПАР здійснено 
на обводнених газоконденсатних свердловинах 
Клинсько-Краснознам’янського і Тимофіїв-
ського родовищ. 

Найбільш ефективною є централізована 
подача у свердловину водних розчинів спіню-
ючих ПАР дозуючими насосами з УКПГ по ін-
гібіторопроводах, яка забезпечує високу надій-
ність і точність дозування розчинів піноутво-
рювача. За відсутності інгібіторопроводів оп-
тимізувати процес подачі розчинів ПАР у свер-
дловину можна за допомогою пригирлових до-
зуючих пристроїв типу “Лотос”. Багато родо-
вищ не обладнані інгібіторопроводами та при-
гирловими дозуючими пристроями. У таких 
випадках здійснюють періодичне нагнітання в 
затрубний простір свердловин насосними агре-
гатами розведених розчинів ПАР. При викори-
станні відомої технології потрібно проводити 
часті оброблення свердловин малими порціями 
піноутворювача, оскільки необґрунтоване збі-
льшення об’єму розчину ПАР може призвести 
до глушіння свердловини або до утворення ве-
ликого об’єму піни високої стійкості, яка не 
повністю руйнується на шляху руху від сверд-
ловини до УКПГ і не вловлюється в сепарато-
рах. В ІФНТУНГу розроблено нові технології 
періодичного введення спінюючих ПАР в газо-
рідинний потік, які дають збільшити об’єм пі-
ноутворювача, що подається в свердловину за 
одне оброблення, і тривалість міжопераційного 
періоду. 

1. Застосування в’язких розчинів спінюю-
чих ПАР (товарних, частково розведених або, 
навпаки, загущених, наприклад, карбоксимети-
лцелюлозою чи поліакриламідом). Такий роз-
чин, розподіляючись у вигляді плівки на зовні-
шній поверхні НКТ і внутрішній поверхні екс-
плуатаційної колони, поступово стікає на вибій 
свердловини. Технологія впроваджена на бага-
тьох родовищах Східного і Західного регіонів 
України. 

2. Використання НКТ, які спускаються у 
свердловину нижче інтервалу перфорації, як 
контейнера для зберігання розчину ПАР з по-
дальшим дозованим уведенням їх в газорідин-
ний потік, який відбирається по затрубному 
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простору. Технологія впроваджена на Пинян-
ському газовому родовищі. 

3. Подача спінюючих ПАР у затрубний 
простір свердловини у вигляді піни. Технологія 
випробувана на обводнених газоконденсатних 
свердловинах ГПУ “Полтавагазвидобування”. 

При використанні спінюючих ПАР для ви-
несення рідини з вибою свердловин можливе 
піноутворення на УКПГ. ІФНТУНГом розроб-
лена технологію боротьби з піноутворенням на 
УКПГ шляхом застосування різного типу меха-
нічних піногасних пристроїв, які встановлю-
ються на вході чи всередині сепараторів, рі-
динних піногасників та їх поєднання. В ролі 
піногасників рекомендовано використовувати 
поліметилполісилоксанові та кремнійорганічні 
рідини, імпортний піногасник “PRONAL СE-
30”, жирові відходи лужного рафінування жи-
рів і масел “Соапсток” та ін. На УКПГ-10 Ше-
белинського родовища успішно випробувана 
технологія піногасіння з використанням пінога-
сника ПМС-1000А, який подавався через фор-
сунку на сітку у верхній частині вертикального 
гравітаційного сепаратора першого ступеня се-
парації. На УКПГ-23 цього ж родовища випро-
бувано технологію піногасіння з використан-
ням синтетичних жирних кислот фракції С7-С9 
та їх суміші з вуглеводневим конденсатом при 
об’ємному співвідношенні компонентів 60:40, а 
на УКПГ-8 Оренбургського родовища успішно 
випробувано технологію боротьби з піноутво-
ренням подачею на вхід сепаратора першого 
ступеня сепарації емульсії піногасника 
“PRONAL СE-30” і метанолу при об’ємному 
співвідношенні компонентів 1:25. 

При масовому використанні ПАР для інте-
нсифікації винесення рідини із свердловин ва-
жливого значення набуває проблема їх повтор-
ного використання. В ІФНТУНГу розроблено 
технологію регенерації розчинів ПАР, які від-
діляються в сепараторі першого ступеня сепа-
рації, шляхом пінного фракціонування (пінної 
сепарації). В цьому випадку, у разі необхідності 
піногасіння, піногасник слід подавати в газорі-
динний потік після сепаратора першого ступеня 
сепарації. 

Одним із способів експлуатації свердловин 
з низькими значеннями дебіту газу і пластового 
тиску є застосування плунжерного ліфта. В 
ІФНТУНГу розроблено різні конструкції плун-
жерів, які відрізняються типом ущільнення на 
боковій поверхні плунжера. Недоліком плун-
жерів з ущільненнями є швидке зношення ущі-
льнюючих елементів і можливість застрявання 
плунжера в колоні НКТ. Ці недоліки відсутні у 
розробленому в ІФНТУНГу способі експлуата-
ції обводненої газової свердловини за допомо-
гою пінопакерного плунжера. Суть його поля-
гає у використанні плунжера із проміжком між 
його боковою поверхнею і колоною НКТ і до-
датковому уведенні в газорідинний потік спі-
нюючих ПАР. У процесі піднімання плунжера 
уверх у проміжку утворюється піна. Вона ви-
конує роль своєрідного гідравлічного затвора, 
який попереджає витікання рідини через про-
міжок. 

Для підвищення продуктивності газокон-
денсатних свердловин в умовах конденсації з 
газу важких вуглеводнів в ІФНТУНГу розроб-
лено технологію періодичних оброблень при-
вибійних зон розчинами ПАР та хімреагентів. 
Вона забезпечує очищення пористого середо-
вища від сконденсованих вуглеводнів, а при 
застосуванні розчинів водорозчинних ПАР – 
гідрофілізацію поверхні порових каналів і по-
передження накопичення конденсату в приви-
бійній зоні впродовж тривалого періоду пода-
льшої експлуатації свердловини. Залежно від 
проникності порід, насиченості зв’язаною во-
дою і ступеня забруднення пористого середо-
вища використовують водні, водометанольні, 
метанольні, кислото-метанольні розчини водо-
розчинних ПАР (савенол, сольпен та ін.) або 
конденсатні розчини нафторозчинних ПАР (рі-
покс, жиринокс та ін.). У разі високої водона-
сиченості і забруднення пористого середовища 
важкими вуглеводнями у привибійну зону мо-
же попередньо закачуватись вуглеводневий 
розчинник, наприклад, широка фракція легких 
вуглеводнів чи метанол та ізопропиловий 
спирт. У разі низьконапірних свердловин, що 
має місце по виснажених газоконденсатних ро-
довищах, робочий розчин ПАР закачують у 
привибійну зону в аерованому вигляді. Протис-
кування робочого розчину ПАР у привибійну 
зону здійснюють за допомогою газу високого 
тиску (за наявності його на промислі), аерова-
ного водного розчину ПАР (піни) або вуглево-
дневого конденсату. Технологія оброблень 
привибійних зон газоконденсатних свердловин 
розчинами ПАР та хімреагентів впроваджена на 
родовищах ГПУ “Полтавагазвидобування”, 
НГВУ “Охтирканафтогаз” і НГВУ “Полтава-
нафтогаз”. За даними оброблень свердловин 
тривалість ефекту становить від одного до де-
кількох місяців. 

Запропоновані наукові розробки забезпе-
чують стабільну роботу видобувних газових і 
газоконденсатних свердловин в умовах обвод-
нення та конденсації з газу важких вуглеводнів 
і збільшення дебітів газу та конденсату. 

 


