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Проблеми відновлення та збільшення про-
дуктивності свердловин є надзвичайно актуа-
льними, особливо в умовах, коли процеси роз-
криття пластів і їх експлуатації супроводжу-
ються інтенсивною кольматаціїєю привибійної 
зони. Одними з найбільш перспективних у 
цьому напрямку є методи, що ґрунтуються на 
створенні на пласт високих циклічних депресій 
і репресій тиску.  

Дослідження показують, що під час миттє-
вого створення гідроімпульсів виникають на-
пруження та деформації, які значно перевищу-
ють такі ж за статичного навантаження, тому 
ефективність імпульсних технологій набагато 
більша [1, 2, 8-10]. Величини депресій та реп-
ресій тиску, що діють на привибійну зону плас-
та, визначають з урахуванням гідростатичного 
тиску відповідно в затрубному та трубному 
просторах, а розподіл тиску в пласті – за мето-
диками, описаними в [3, 4]. Необхідний пере-
пад тиску встановлюють також з досвіду про-
ведення таких робіт у конкретних геолого-
промислових умовах. наприклад, для очищення 

перфораційних отворів у свердловинах ряду 
родовищ США він змінюється в межах від 14 
до 35 МПа [8-10]. Тривалість дії депресії тиску 
визначається часом вилучення фільтрату та  
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кольматуючого матеріалу з пласта, швидкістю 
поширення гідродинамічних хвиль та віднов-
лення тиску, причому для тріщинуватих пластів 
враховується характерний час запізнення дії 
імпульсів тиску.  

У даний час з цією метою застосовують 
технології з використанням гідроструминних 
апаратів [1], устаткування типу УСМД [5] та 
УОП [6]. Технологія підвищення продуктивно-
сті свердловин із застосуванням устаткування 
УСМД є перспективною як з точки зору ефек-
тивної дії на привибійну зону пласта, так і від-
носної простоти процесу. Вона ґрунтується на 
створенні високих миттєвих депресій та репре-
сій тиску шляхом витіснення стисненим газом 
рідини з обладнаного пакером затрубного прос-
тору, стравлення у ньому надлишкового тиску 
та наступним періодичним сполученням і 
роз’єднанням привибійної зони з затрубним 
простором з низьким тиском та трубним прос-
тором з високим тиском. Під дією високих мит-
тєвих депресій тиску флюїд з великою швидкі-
стю фільтрується з пласта у свердловину, вино-
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сячи продукти забруднення, а створення висо-
ких репресій тиску ударного типу призводить 
до відкриття природних і штучних тріщин у 
породі та руйнує агрегатні структури кольма-
танту, що полегшує його вилучення з пласта. 

Незважаючи на низку відомих технічних 
рішень у цьому напрямку, на вітчизняних родо-
вищах ці технології практично не застосовува-
лися. Технологія та устаткування [7] випробо-
вувались в окремих свердловинах, однак через 
неврахування у конструкціях пристроїв усіх 
факторів складних процесів, які мають місце на 
вибої під час створення гідродинамічних імпу-
льсів тиску та значне гідростатичне наванта-
ження на рухомі елементи пристрою, також не 
були впровадженні. Технічні рішення [5] дали 
змогу зняти гідростатичне навантаження на за-
твор і на їх основі було розроблене нове устат-
кування та технологія створення високих мит-
тєвих депресій та репресій тиску, які пройшли 
успішні міжвідомчі експлуатаційні та прийма-
льні випробовування і були впроваджені на 
підприємствах галузі. Однак застосування цьо-
го устаткування в глибоких свердловинах пока-
зало, що відрив затвора від сідла пристрою все 
ж таки відбувається з навантаженням на привід. 
Тому для продовження створення депресійно-
репресійних циклів необхідно очікувати біль-
шого заповнення рідиною затрубного простору, 
що зменшує величину та кількість імпульсів 
тиску і знижує ефективність очищення приви-
бійної зони пласта. Проведений аналіз показав, 
що це навантаження виникає в результаті шви-
дкісного напору рідини під час її руху з вели-
кою швидкістю через затвор і особливо прояв-
ляється під час дії перших циклів високих де-
пресій тиску.  

У зв’язку з цим, поставлена задача розро-
бити устаткування і технологію з максималь-
ним зменшенням навантаження на привід керу-
вання пристроєм, що дало б змогу створювати 
значно вищі депресії тиску на пласт, підвищити 
надійність і безпечність проведення робіт.  

На рис.1 зображена принципова схема удо-
сконаленого пристрою УСМД. У новому техні-
чному рішенні спрощена конструкція затвора і 
зменшений його зовнішній діаметр, що знизило 
швидкісний напір на 20-30%. Однак основною 
перевагою є встановлення у плунжері 2 додат-
кового вузла, який складається з втулки 8, у 
верхній частині якої розміщені підпружинені 
фіксатори 7, які через осьові пази, що виконані 
у верхній частині плунжера, входять у виїмки в 
корпусі 1. Нижня частина втулки 8 звужена, що 
створює перепад тиску під час руху рідини, ко-
трий переміщує її в нижнє положення. Довжина 
осьових пазів у плунжері 2 забезпечує пере-
криття втулкою 8 в її нижньому положенні ра-
діальних отворів плунжера і відкриття їх у вер-
хньому положенні втулки.  

Встановлення нового вузла змінює харак-
тер гідродинамічних процесів, які відбуваються 
під час руху рідини через пристрій. У початко-
вому положенні втулка 8 знаходиться вверху, її 
фіксатори 7 входять у виїмки корпусу 1 і вона 
перекриває радіальні отвори плунжера 2, який  

у свою чергу перекриває радіальні отвори кор.-
пусу. Після спорожнення затрубного простору 
в пристрій встановлюють затвор і створюють 

 
1 –  корпус; 2 – плунжер; 3 – зворотні клапани; 

4, 5 – посадочні сідла; 6 – пружина;  
7 –  фіксуючий механізм; 8 – втулка;  

9, 10 – перехідники; 11 – корпус затвору;  
12 – головка для кабелю; 13 – перекриваюча 

втулка; 14 – посадочний елемент 
Рисунок 1 — Принципова схема пристрою 
для створення на пласт високих миттєвих 

депресій та репресій тиску УСМД-2 
 

надлишковий тиск у НКТ, під дією якого плу-
нжер переміщується у нижнє положення. За-
вдяки фіксаторам та відповідній довжині осьо-
вих пазів у плунжері, втулка 8 залишається в 
початковому положенні і вже не перекриває 
радіальні отвори плунжера.  

У нижньому положенні плунжера його ра-
діальні отвори співпадають з радіальними 
отворами корпусу, що призводить до з’єднання 
привибійної зони із затрубним простором та 
створення високої миттєвої депресії тиску на 
пласт. Для припинення дії депресії тиску натя-
гають привід, що з’єднаний із затвором, і пере-
міщують перекриваючу втулку 12 у верхнє по-
ложення, відкриваючи радіальні отвори в кор-
пусі затвору. Як і у випадку реалізації техноло-
гії [5], починається інтенсивне перетікання рі-
дини з НКТ у затрубний простір, однак відразу 
в момент виникнення руху рідини на втулку 8 
створюється перепад тиску, що зриває її з фік-
саторів і переміщує у нижнє положення, в яко-
му вона перекриває суміщені радіальні отвори 
плунжера та корпусу. Це призводить до припи-
нення перетікання рідини та зникнення швидкі-
сного напору на затвор, що дає змогу без 
ускладнень припідняти затвор і повернути плу-
нжер у верхнє положення. Разом з ним підніма-
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ється і втулка 8, яка знову фіксується у почат-
ковому положенні. Створення подальших цик-
лів депресій тиску здійснюється аналогічно. 

Реалізація технологічного процесу із засто-
суванням устаткування УСМД полягає в обла-
штуванні свердловини спеціальним наземним 
та підземним обладнанням і здійсненні наступ-
них основних етапів. 

1. Проводять комплекс підготовчих робіт, 
котрий включає огляд і перевірку технічного 
стану наземного та підземного обладнання све-
рдловини, можливість проходження та встано-
влення пакера. За необхідності експлуатаційну 
колону райбують у звужених ділянках і проми-
вають вибій. 

2. Опускають у свердловину спеціальне 
обладнання в такому компонуванні: хвостовик, 
пакер, через одну трубу пристрій УСМД і НКТ. 

3. Встановлюють пакер над продуктивним 
горизонтом на запланованій глибині, опуска-
ють у нижнє сідло пристрою затвор і здійсню-
ють опресування. Остання операція відбуваєть-
ся шляхом запомповування води в затрубний 
простір за відкритого трубного простору і після 
початку переливу води з НКТ закривають 
центральну засувку на гирловій арматурі та 
опресовують пакер. 

4. За позитивних результатів опресування 
за допомогою компресора, насосного агрегату 
та аератора чи ежектора нагнітанням у затруб-
ний простір газоводяної піни або водогазових 
подушок витісняють рідину з затрубного прос-
тору до проектної глибини. 

5. Припиняють нагнітання пінної системи, 
переключають затрубний простір на спеціальну 
ємність або земляний амбар і стравлюють тиск 
газу, у процесі чого з затрубного простору ви-
даляються запомповані порції води. 

6. Визначають глибину зниження рівня рі-
дини і, враховуючи глибину розташування 
продуктивного пласта, пластовий тиск та гус-
тину свердловинної рідини, розраховують ве-
личину депресії тиску, яка буде створена. За 
необхідності її зменшення у затрубний простір 
доливають розрахунковий об’єм води. 

7. Встановлюють у верхнє сідло пристрою 
затвор і створюють надлишковий тиск у НКТ 
величиною до 5 МПа. Навантаження, що діє на 
затвор, передається на плунжер і, стискуючи 
пружину 6, переміщує його у нижнє положен-
ня. У цей момент на пласт створюється висока 
миттєва депресія тиску і пластова рідина та 
продукти кольматації виносяться у свердлови-
ну. З заповненням затрубного простору вибій-
ний тиск поступово збільшується, що зменшує 
депресію тиску на пласт. 

8. Через розрахунковий проміжок часу, на-
приклад, 10-30 хв., автолебідкою натягають 
привід, піднімають втулку 12 у верхнє поло-
ження та відкривають радіальні отвори корпусу 
затвора, у результаті чого простори над та під 
ним з’єднуються. Перепад тиску, який виникає 
під час руху рідини через затвор, переміщує 
втулку 8 у нижнє положення і плунжер під дією 
пружини повертається у початкове верхнє по-
ложення. Це припиняє дію депресії тиску і од-

ночасно гідростатичний тиск стовпа рідини в 
НКТ створює репресію тиску на пласт. 

9. Через розрахунковий проміжок часу, на-
приклад, 10 хв., знову опускають затвор у при-
стрій, створюють надлишковий тиск у НКТ і 
повторюють роботи та процеси, описані в п. 7-9 
необхідну кількість разів.  

10. Після припинення депресійно-репресій-
ної дії на пласт, продукти кольматації вилуча-
ють зі свердловини шляхом зворотного проми-
вання. Якщо є необхідність подальшого очи-
щення пласта, знову виконують роботи, описа-
ні в п. 4-9. 

11. На заключному етапі робіт розпакеро-
вують пакер, промивають вибій, піднімають 
спеціальне обладнання і встановлюють експлу-
атаційне обладнання.  

12. Пускають свердловину в роботу і після 
її виходу на режимні параметри проводять до-
слідження для визначення ефективності робіт. 

Удосконалені технологія та устаткування 
дають змогу в момент відриву затвора від сідла 
зняти з нього гідродинамічне навантаження, 
чим забезпечується можливість створення бага-
торазових циклів високих депресій та репресій 
тиску на пласт.  

Розроблена технологія успішно впрова-
джена на підприємствах ВАТ „Укрнафта”. За-
значимо, що в багатьох випадках роботи про-
водять у свердловинах, які знаходяться в екс-
плуатації десятки років і мають погіршений 
стан підземного обладнання, крім того можливі 
проблеми, пов’язані з незадовільною роботою 
допоміжного обладнання та спеціальної техніки. 
Через це технологічний процес деколи усклад-
нюється і доводиться проводити додаткові опе-
рації, що призводить до збільшення витрат часу 
та матеріальних ресурсів, а в окремих випадках 
і до зниження ефективності робіт. 

Як приклад наведемо роботи, проведені у 
свердловині 77 Бугруватівського родовища. 
Свердловина вступила в експлуатацію з гори-
зонту Т-1 фонтанним способом з дебітом нафти 
71,7 т/добу і приблизно на такому рівні видобу-
тку експлуатувалася наступні три роки. Однак 
після переводу на ЕВН та аварії, в результаті 
якої насос залишився на вибої, перекривши 
нижню частину інтервалів перфорації, дебіт 
знизився до 5-7 т/добу. Після цього її перевели 
на ШГН і протягом наступних двох років дебіт 
змінювався в межах 8-13 т/добу за обводнено-
сті 2-5%. У подальшому дебіт нафти знизився 
до 2,2 т/добу, проведені роботи з інтенсифікації 
припливу позитивного результату не дали і 
свердловину зупинили через відсутність при-
пливу нафти (рис. 2.). З метою покращання гід-
родинамічного зв’язку свердловини з пластом 
застосували технологію гідроімпульсного 
впливу на привибійну зону з встановленням 
пристрою УСМД та пакера ПВМ-118/500 на 
глибині 3494 м. Спочатку свердловину проми-
ли нагнітанням 35 м3 пластової води, а потім 
послідовно запомпували 3 м3 конденсату, 6 м3 
соляної кислоти, 6 м3 конденсату, однак під ти-
ском 15 МПа пласт прийняв лише 1 м3 кислот-
ного розчину, тому решту реагентів вимили на 
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поверхню. Протягом двох наступних днів робо-
тою компресора та нагнітанням подушок води 

загальним об’ємом 9 м3 знизили рівень рідини у 
затрубному просторі до 1720 м і створили цик-
ли високих депресій та репресій тиску на пласт 
з витримкою на приплив 0,5 год. Результати 
ехометрії показали, що рівень піднявся на гли-
бину 1115 м. Після піднімання пакера виявили, 
що його гумовий елемент і деякі металеві час-
тини залишились у свердловині. Для їх вилу-
чення провели ловильні роботи, в тому числі 
фрезерування з промиванням вибою. На заклю-
чному етапі промили свердловину запомпову-
ванням 100 м3 води, після чого опустили насос 
НСВ-32 і запустили в роботу. 

Після застосування гідроімпульсної техно-
логії дебіт рідини склав 2,6-3,5 т/добу і впро-
довж 84 днів експлуатації було видобуто 167 м3 
води, що пояснюється відбором пластової води, 
яку запомпували у великій кількості під час 
ремонтних робіт для глушіння та промивання 
свердловини. Дані про відсутність води в про-
дукції свердловини протягом перших 30 днів 
пов’язані, на наш погляд, з неправильним ви-
значенням обводненості. У подальшому сверд-
ловина вийшла на нормальний режим роботи з 
дебітом 5-7 т/добу практично безводної нафти. 
Отриманий ефект тривав протягом 794 днів і 
впродовж цього часу додатково видобуто 1355 
тон нафти і 198 тис. м3 газу.  

Результати застосування технології гідро-
імпульсного впливу в даній та інших свердло-
винах свідчать про високу ефективність, що дає 
змогу рекомендувати її для широкого впрова-
дження в нафтогазовидобувних підприємствах. 
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