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В останні роки все більшого поширення 
набувають технології підвищення продуктивно-
сті свердловин, що ґрунтуються на проведенні 
очищення привибійної зони пласта шляхом 
створення на вибої циклів високих депресій та 
репресій тиску [3, 4]. Як відомо, основною при-
чиною зниження продуктивності свердловин, 
поряд зі зменшенням пластового тиску в по-
кладах та обводненістю пластів, є кольматація 
привибійної зони. Це явище носить комплекс-
ний характер і є наслідком складних фізичних, 
хімічних і молекулярних процесів.  

У зв’язку з цим, розроблені різноманітні 
фізико-хімічні методи, які направлені на роз-
плавлення, розчинення та видалення продуктів 
кольматації з пласта. У фізичних способах, се-
ред яких можна, в першу чергу, відзначити ім-
пульсні гідродинамічні та вибухові методи, 
очищення привибійної зони відбувається за ра-
хунок розущільнення структур кольматанту та 
винесення його з пласта в процесі інтенсивної 
фільтрації флюїду у свердловину. У будь-якому 
способі хімічної чи теплової дії, після розчи-
нення або розплавлення кольматанту, кінцева 
ефективність оброблення цілком залежить від 
повного і своєчасного вилучення продуктів ре-
акції та кольматації з пласта. Тому ці технології 

необхідно доповнювати застосовуванням фізи-
чних методів очищення привибійної зони,  при- 
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чому, як до так і після проведення основних 
робіт.  

Аналіз гідродинамічних методів впливу на 
привибійну зону пластів показує, що більшість 
відомих технологій ґрунтуються на проведені  
депресійно-репресійної та імплозійної дії і, не 
дивлячись на значну кількість розроблених 
пристроїв різних конструкції та принципів дії, 
на практиці знайшли застосування лише деякі з 
них [2]. На першому принципі розроблені 
струминні пристрої типу УОС [4] та устатку-
вання для створення миттєвих депресій тиску 
типу УСМД [3, 5-7]. 

На рис. 1 зображена принципова схема 
пристрою УСМД-1М, в якому реалізовані тех-
нічні рішення [5]. Пристрій складається з кор-
пусу 1, що має в середній частині радіальні 
отвори та встановлені нижче зворотні клапани 
2, які пропускають рідину та газ із затрубного 
простору в труби та виключають їх рух у зво-
ротному напрямку. Усередині корпусу розмі-
щена підпружинена циліндрична втулка-плун-
жер 4 з двома рядами радіальних отворів, верх-
ні з яких у початковому (верхньому) положенні 
втулки-плунжера не співпадають з радіальними 
отворами корпусу та співпадають з ними у ни-
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жньому положенні втулки-плунжера, а нижні 
отвори в початковому положенні втулки-плун-
жера співпадають зі зворотними клапанами  
корпусу. Втулка-плунжер 4 у верхній та нижній 
частинах має сідла 5 та 6 під запірні елементи 
або скидувані з поверхні кулі, а вузол 7 слу-
жить для вертикальної осьової фіксації плун-
жера відносно корпусу. Корпус 1 за допомогою 
перехідників 8 з’єднується з НКТ.  

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

4 – втулка-плунжер; 5, 6 – посадочні сідла;  
7 – механізм осьової фіксації втулки-плунжера;  

8 – перехідники під НКТ 
Рисунок 1 — Принципова схема пристрою 
для створення на пласт високих миттєвих 

депресій тиску УСМД-1М 
 
Конструкція пристрою достатньо проста, 

що забезпечує надійність його роботи в умовах 
значних глибин, високих тисків та температур. 
Основною проблемою є забезпечення гермети-
чності між корпусом і втулкою-плунжером та 
зносостійкості рухомих деталей, що досягаєть-
ся відповідним обробленням поверхонь металу, 
вибором оптимального зазору між плунжерною 
парою та застосуванням якісних ущільнень. 
Особливої уваги потребує виготовлення пру-
жини 3, яка не повинна мати залишкових дефо-
рмацій за умови багатократного використання. 

У подальшому це устаткування послідовно 
удосконалювалося і розробка та реалізація ряду 
нових технічних рішень [6, 7] дозволили ство-
рити пристрої, в яких значно зменшені статичні 
та динамічні навантаження на затвор, аж до їх 
повного зняття.  

Роботи з реалізації технології з викорис-
танням пристроїв УСМД проводяться брига-

дою капітального ремонту і їх початковий етап 
включає в себе обов’язкове промивання сверд-
ловини до штучного вибою та дослідження тех-
нічного стану експлуатаційної колони і цемен-
тного кільця в інтервалі продуктивних горизон-
тів, у першу чергу на предмет їх герметичності 
та можливості встановлення пакера. 

За позитивних результатів цих робіт у све-
рдловині встановлюють спеціальне підземне 
обладнання та необхідну техніку біля гирла 
(рис. 2). Підземне обладнання  опускають  у 
наступному  компонуванні:  хвостовик  (НКТ)  
довжиною  10-20 м, перша труба якого заглу-
шена в нижній і перфорована у верхній частині, 
пакер і через одну трубу пристрій УСМД і ви-
ще НКТ до гирла. Пакер встановлюють на гли-
бині, яка відповідає проектній величині ство-
рюваної депресії тиску, здебільшого на 10-15 м 
над верхніми отворами інтервалу перфорації. 
Визначивши герметичність пакера та всіх назе-
мних комунікацій, за допомогою установки 
стиснутого газ, насосного агрегату та аератора, 
запомповують газоводяну суміш з додаванням 
ПАР і витісняють рідину з затрубного простору 
через зворотні клапани пристрою піною, що 
утворюється, в НКТ. В якості джерела стисну-
того газу використовують пересувні компресо-
ри типу СД-9/100, КПУ-250, азотні установки 
АГУ-8 або газліфтний чи природній газ високо-
го тиску. 

 
1 – фонтанна арматура; 2 – лубрикатор;  

3 – компресор; 4 – насосний агрегат;  
5 – автоцистерна; 6 – автолебідка Азінмаш-8;  
7 – аератор; 8 – затвор; 9 – пристрій УСМД;  

10 – пакер; 11 – продуктивний пласт;  
12 – інтервал перфораціїРисунок 2 — Схема 

наземного та підземного обладнання для 
проведення робіт з УСМД 
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У свердловинах, в яких пластовий тиск ни-
зький відносно гідростатичного тиску і через це 
можливе поглинання рідини глушіння пластом 
під час зниження рівня в затрубному просторі, 
цей процес здійснюють за встановленого в при-
строї затворі, нижній запірний елемент якого 
виключає надходження рідини в пласт. У свер-
дловинах, в яких поглинання рідини за вибій-
них тисків, що створюються в процесі робіт, 
відсутнє, затвор використовують без нижнього 
запірного елемента і на етапі зниження рівня 
рідини його в пристрій не встановлюють. 

Знизивши рівень рідини до глибини вста-
новлення пристрою, тиск газу стравлюють, у 
процесі чого із затрубного простору видаля-
ються і запомповані порції води, чим забезпе-
чується практично повне його осушення. Гли-
бину зниження рівня контролюють ехолотом чи 
іншими приладами. У цей момент на продукти-
вний пласт діє репресія тиску створена гідро-
статичним тиском рідини глушіння, що запов-
нює НКТ. Потім через встановлений в пристрій 
затвор проводять короткотермінове запомпову-
вання рідини в НКТ, створюючи надлишковий 
тиск 2-5 МПа, під дією якого затвор переміщує 
втулку-плунжер в нижнє положення. У момент 
суміщення радіальних отворів корпусу і втулки-
плунжера привибійна зона пласта з’єднується з 
осушеним затрубним простором і на пласт 
створюється висока миттєва депресія тиску, під 
дією якої пластовий флюїд з великою швидкіс-
тю поступає у свердловину, виносячи продукти 
кольматації.  

Як показано в 1 ефективна дія високої 
депресії тиску продовжується протягом перших 
10-30 хвилин, тому після відповідного проміж-
ку часу затвор припіднімають вверх і втулка-
плунжер під дією пружини повертається в по-
чаткове верхнє положення. У цей момент від-
бувається роз’єднання привибійної зони пласта 
із затрубним простором і дія депресії тиску 
припиняється. Одночасно після підняття затво-
ру гідростатичний тиск стовпа рідини в НКТ 
створює велику репресію тиску на пласт, котра 
призводить до розширення пор та тріщин і різ-
кої зміни напрямку руху рідини, що сприяє по-
дальшому руйнуванню структур кольматанту 
та полегшує його винесення з пласта. 

Таким чином створюють перший цикл ви-
соких миттєвих депресії і репресії тиску. Оскі-
льки протягом дії першої депресії тиску плас-
това рідина заповнить лише незначний об’єм 
затрубного простору, то є можливість, викону-
ючи описані вище операції із затвором, прово-
дити багатократні цикли депресійно-репресійної 
дії на привибійну зону пласта. Їх величина та 
кількість залежать від заданої тривалості гідро-
динамічних імпульсів, інтенсивності заповнен-
ня затрубного простору, стійкості стінок сверд-
ловини, технічних характеристик і поточного 
стану експлуатаційної колони, якості розмежу-
вання пластів цементним кільцем та ін.  

Заповнення затрубного простору пласто-
вою рідиною контролюють періодичним вимі-
рюванням рівня рідини і, коли депресія тиску 
досягне величини робочої депресії тиску, яка 

має місце під час експлуатації свердловини, 
депресійно-репресійні цикли припиняють та 
промивають вибій запомповуванням рідини у 
затрубний простір з витісненням пластової рі-
дини і продуктів кольматації у НКТ і дальше на 
поверхню. За необхідності весь процес впливу 
на пласт можна повторити, здійснивши повторне 
зниження рівня рідини в затрубному просторі. 

Після закінчення депресійно-репресійної 
дії на привибійну зону пласта розпакеровують 
пакер, промивають вибій та піднімають спеціа-
льне обладнання на поверхню. Встановивши у 
свердловині експлуатаційне обладнання та про-
вівши завершальні роботи, її пускають в роботу. 

Розроблене на основі технічних рішень 3, 
5-7 устаткування для інтенсифікації припливу 
нафти та газу успішно впроваджено у свердло-
винах ВАТ „Укрнафта” і одержані результати 
дозволяють рекомендувати його широке засто-
сування в нафтогазовидобувних та водонагні-
тальних свердловинах різних нафтопромисло-
вих районів. 
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