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Розробка та застосування складів
для тимчасового глушіння нафтових
і газових свердловин
с Світлицький В.М.
д-р тех. наук
ПрАТ «ДЕВОН»
Іванків О.О.
канд. тех. наук
ТОВ «Актуальні
нафтогазові технології»
Угрюмов М.В.
ПрАТ «ДЕВОН»

UA

Розглянуто нові системи полімерно-мінеральних складів та їх використання під час глушіння свердловин. Досліджено вплив домішок різних класів
поверхнево-активних речовин (ПАР) на процес відновлення проникності
колекторів. Встановлено, що домішка 0,5% та 0,75% аніонних ПАР (АПАР)
у 20%-ний розчин активатора сприяє тому, що коефіцієнт відновлення
проникності для пісковика становить 76–90%, а для карбонатів – 67–94%.
Промисловими випробуваннями підтверджено ефективність розробленої
технології глушіння свердловин з використанням запропонованих складів.
Ключові слова: свердловина, тимчасове глушіння, полімерно-мінеральні композиції, домішки, поверхнево-активні речовини.

RU

Рассмотрены новые системы полимерно-минеральных составов и их
использование во время глушения скважин. Исследовано влияние добавок различных классов поверхностно-активных веществ (ПАВ) на процесс
восстановления проницаемости коллекторов. Установлено, что добавка 0,5% и 0,75% анионных ПАВ (АПАВ) в 20%-ный раствор активатора
способствует тому, что коэффициент восстановления проницаемости для
песчаника составляет 76–90%, а для карбонатов – 67–94%. Промышленными испытаниями подтверждена эффективность разработанной технологии глушения скважин с использованием предложенных составов.
Ключевые слова: скважина, временное глушение, полимерно-минеральные композиции, примеси, поверхностно-активные вещества.

EN

The article considers new systems of polymer-mineral compositions and their
application during killing wells. The effect of additives of various classes of
surface-active substances (SAS) at the process of restoring the permeability
of reservoirs is investigated. It was established that the addition of 0.5% and
0.75% anionic surfactants (AAS) to a 20% activator solution contributes to the
fact that the coefficient of permeability restoration for sandstone is 76–90%,
and for carbonates is 67–94%. Industrial tests have confirmed the effectiveness
of the developed technology for killing wells with application of the proposed
compositions.
Key words: well, temporary killing, polymer-mineral compositions, impurities,
surfactants.

УДК 622.276.6

З літературних джерел відомо, що глушіння свердловин нерідко супроводжується поглинанням рідин, які істотно знижують
продуктивність свердловин [1, 2]. У промисловій практиці застосовують велику кількість
хімічних реагентів для обробки рідин глушіння з метою зниження їх водовіддачі [3].
Якість та ефективність рідин глушіння
характеризується коефіцієнтом відновлення проникності після взаємодії моделей рідин глушіння з керновим матеріалом, який
залежить від типу домішок, наприклад при-

сутності у складі для тимчасового глушіння
поверхнево-активних речовин (ПАР) [3, 4].
Світова практика застосування розчинів
тимчасового глушіння свердловин показує,
що найкраще зарекомендували себе полімерно-мінеральні склади [1]. Розроблений,
досліджений та неодноразово впроваджений
розчин тимчасового глушіння свердловин
містить як мінеральну основу солі лужних
металів, активатор у вигляді амінних солей,
стійкий до сольової агресії полімер та ПАР,
який вводиться безпосередньо в активатор.
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ΔР, МПа
Рис. 1. Вплив ПАР на коефіцієнт відновлення проникності піскових кернів з пористістю 12% за різних перепадів тиску та вмісту домішок: 1 – 0,5% АПАР; 2 – 0,5% АмфПАР; 3 – 0,75% АПАР; 4 – 0,5% КПАР; 5 – 0,75% КПАР

ΔР, МПа
Рис. 2. Вплив ПАР на коефіцієнт відновлення проникності карбонатних кернів з тріщинністю 5% за різних перепадів тиску та вмісту домішок: 1 – 0,5% АПАР; 2 – 0,5% АмфПАР; 3 – 0,75% АПАР; 4 – 0,5% КПАР; 5 – 0,75% КПАР

На рис. 1 та рис. 2. наведені результати
досліджень змін коефіцієнтів відновлення проникності теригенних та карбонатних колекторів
при додаванні до наведених складів глушіння
різних ПАР, таких як аніонні ПАР (АПАР), катіонні ПАР (КПАР) та амфотерні ПАР (АмфПАР).
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Аналізуючи результати виконаних досліджень, можна констатувати, що найбільше
відновлення проникності як теригенних, так і
карбонатних порід спостерігається за умови
використання домішок 0,5% та 0,75% АПАР.
Результати дослідження впливу домішки

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН
Q, см3/с

ΔР, МПа

Рис. 3. Залежність значення поглинання блокуючого розчину пісковиком з пористістю 12% від величини репресії
за різного вмісту домішок: 1 – без домішок; 2 – 0,5% АПАР; 3 – 0,75% АПАР

0,5% АПАР та 0,75% АПАР у розчин активатора показали, що коефіцієнт відновлення
проникності для пісковика становить 76–90%
та 67–94% для карбонатів.
При додаванні у розчин досліджуваного
ПАР збільшується швидкість седиментації та
утворення мікрочастинок, що перешкоджає
проникненню фільтрату у поровий простір і
підвищує коефіцієнт відновлення проникності.

Результатами досліджень встановлено
залежність поглинання блокуючого розчину
від тиску прокачування для теригенного та
карбонатного зразка кернів для рідин глушіння з домішкою 0,5% і 0,75% АПАР (рис. 2, 3).
Аналіз результатів досліджень, наведених на рис. 3, показує, що для пісковика характерне швидке утворення блокади з рівномірним незначним поглинанням до зростання

Q, см3/с

ΔР, МПа
Рис. 3. Залежність значення поглинання блокуючого розчину карбонатним колектором з тріщинністю 5% від величини репресії за різного вмісту домішок: 1 – без домішок; 2 – 0,5% АПАР; 3 – 0,75% АПАР
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перепаду тиску 8–10 МПа і подальше блокування провідних каналів фільтрації. Для
карбонатного колектора з тріщинністю 5%
встановлено, що інтенсивне поглинання
розчину відбувається до моменту формування зневодненої маси гелю в тріщині і в
подальшому поглинання різко зменшується.
Дослідження показали, що внесення добавок АПАР призводить до кольматації тріщин
при менших тисках, окрім того, тиск прориву зростає. Припинення поглинання у пісковиків починається при перепаді тиску до
0,2 МПа, повторний прорив – при ΔР = 10,2–
10,5 МПа, а для карбонатних колекторів
припинення поглинання блокуючого розчину
з АПАР починається при перепаді тиску до
3 МПа, а при ΔР = 10 МПа спостерігається
повне блокування каналів фільтрації.
Таким чином, можна зробити висновок
про можливість застосування для глушіння
свердловин мінерально-полімерних складів, які утворюють стійкі гелі для збереження
природної проникності пластів.
Результати експериментальних досліджень і аналіз літературних даних лягли в
основу розробленої технології глушіння і
освоєння свердловин.
У процесі промислових випробувань
залежно від конкретного технічного стану
свердловини було випробувано кілька способів, що розрізняються схемами обв'язки
обладнання і черговістю закачування. Це
дає можливість готувати склад для блокування пласта на поверхні безпосередньо
біля свердловини чи на вибої свердловини.
Після розміщення складу на вибої для
повного реагування компонентів розчину
свердловина герметизується на 12–24 години. Шляхом створення додаткової репресії
на пласт визначається якість блокування.
Практика застосування розробленого
блокуючого складу показала його переваги
над аналогічними способами:
– використовуються виключно екологічно чисті компоненти;
– досягається повне блокування привибійної зони;
– зберігається доремонтний дебіт.
Промислові випробування технології
блокування привибійної зони поглинаючих
пластів проводилися на родовищах Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ).
Певний науковий і практичний інтерес
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становлять дослідження можливості застосування технології тимчасового блокування
привибійної зони свердловин з різним ступенем зниженням пластових тисків (Опішнянське, Котелевське, Тимофіївське ГКР та ін.).
На Тимофіївському ГКР на момент випробування блокуючого складу пластові тиску знизилися на 66,9%. Метою проведення
капремонту на св. 54 Тимофіївка була заміна колони НКТ. Попередньо свердловина
була заглушена водним розчином з ПАР, що
супроводжувалося поглинанням (до 100 м3),
тому було прийнято рішення про проведення блокування поглинаючого інтервалу. Глушіння проведено закачуванням готового розробленого складу загальним об’ємом 10,6 м3
з параметрами: в’язкість – 62 с, густина –
1165 кг/м3. Через 12 год. створили репресію
на пласт в 19 МПа і встановлено, що досягнуто повне блокування поглинань, що забезпечило проведення повного обсягу робіт.
Роздільною порційною подачею складників блокуючої рідини виконано глушіння
св. 78 Котелевського ГКР. Об’єм блокуючої
пачки становив 3,5 м3. Витримка на вибої
становила 24 год.
Поглинання були ліквідовані, що підтвердила створена репресія на пласт у 16 МПа.
Проведений протягом 4 місяців капремонт
свердловини підтвердив відсутність поглинання задавочної рідини.
Технологія блокування мінерально-полімерними розчинами з додаванням АПАР випробувана також під час глушіння св. 75 Яблунівського ГКР, що знаходилася у капремонті.
Гелеподібний склад був приготований в
ємності об’ємом 7 м3 з параметрами: в’язкість – 53 с, густина – 1176 кг/м3.
У свердловину було закачано 20 м3 технічної води для отримання циркуляції. Після
цього у трубний простір здійснили закачку
7 м3 блокуючого складу і продавили його до
інтервалу перфорації. Тиск при продавці не
підвищувався вище 10,0 МПа. Для кольматації привибійної зони свердловину витримали
при закритому затрубному просторі протягом 12 год. Після репресії в 27 МПа встановлено, що блокування поглинання досягнуто і
стан свердловини дозволяє проведення капітального ремонту.
Технологічна схема обв’язки свердловин зі спецтехнікою при проведенні ремонтно-ізоляційних робот наведена на рис. 5.

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Рис. 5. Схема обв’язки свердловин під час глушіння: 1 – парогенератор; 2 – автоцистерна; 3 – насосний агрегат; 4 – гирлове обладнання; 5 – підйомник
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Таблиця 1. Параметри роботи свердловин після їх глушіння мінерально-полімерними блокуючими складами

Свердловина,
родовище

Рпл,
МПа

Дебіт
свердловини
до ремонту,
тис. м3

Об’єм
тимчасово
блокуючої
пачки, м3

Дебіт
свердловини
після ремонту,
тис. м3

Метод
освоєння
свердловини

125 Опішня

12,0

2,0

7

40

СКО

10 Новотроїцька

26,0

258

9

267

аерацією

55 Тимофіївка

29,9

102

10,6

150

пониженням
тиску

78 Котельва

35,9

55

3,5

56

аерацією

75 Яблунівка

57,8

280

7

280

пониженням
тиску

Аналізуючи результати проведених промислових досліджень, можна зробити висновок, що розроблений спосіб блокування
поглинаючих пластів надійний, простий, забезпечує збереження фільтраційних властивостей пласта незалежно від величини пластового тиску. Створений бар’єр витримував
репресії до 27 МПа. Після закінчення капремонту свердловини освоювалися різними
методами без проблем. У процесі виклику
припливу з пласта за рахунок присутності в
рідини глушіння ПАР забезпечується ефективне очищення привибійної зони від кольматуючих пласт речовин.
У табл. 1 наведено результати освоєння
свердловин по деяких родовищах ДДЗ після
глушіння.
Таким чином, промислові дослідження
підтвердили ефективність розробленої технології глушіння свердловин з використанням складів, що мають досить високу блокуючу здатність, широкі межі регулювання
властивостей, недефіцитні вихідні компоненти та прості технології їх приготування і
екологічно чисті у застосуванні.

Висновки
1. На підставі лабораторних досліджень
визначено, що максимальне відновлення
проникності при додаванні різних ПАР до
полімерно-мінеральних складів глушіння забезпечується за умови використання домішки 0,5% та 0,75% АПАР.
2. Аналіз результатів дослідження впливу домішок 0,5% АПАР та 0,75% АПАР у
20%-ний розчин активатора показали, що
коефіцієнт відновлення проникності для пісковика становить 76–90%, а для карбонатів
67–94%.
3. Встановлено залежність поглинання
блокуючого розчину від тиску прокачування
на зразках керна для рідин глушіння з домішкою 0,5% і 0,75% АПАР.
4. Промисловими випробуваннями підтверджено ефективність розробленої технології глушіння свердловин з використанням
запропонованих складів, причому жодна
свердловина не втратила дебітних характеристик після проведення ремонтних робіт із
застосуванням розроблених полімерно-мінеральних складів глушіння.
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Вплив різних реагентів на адгезійні
властивості тампонажних розчинів
с Оринчак М.І.
канд. техн. наук
Фем’як Я.М.
д-р техн. наук
Різничук А.І.
ІФНТУНГ

UA

Довготривале і надійне транспортування газу із продуктивного горизонту до устя свердловини суттєво залежить від герметичності заколонного простору. Покращити герметичність затрубного простору
можна шляхом додавання в тампонажний розчин реагенту з адгезійними властивостями, такого як рідке скло, поліакриламід, Ceresit,
модифікований крохмаль. Лабораторними дослідженнями встановлено, що найбільше сили адгезії зростають за введення в тампонажний розчин (0,05÷0,1)% поліакриламіду. Застосування тампонажного розчину з домішкою поліакриламіду покращить герметичність
затрубного простору, зменшить тривалість і вартість робіт, пов’язаних з усуненням негерметичності експлуатаційної колони, а також
зменшить втрати газу під час транспортування його з вибою на устя
свердловини.
Ключові слова: свердловина, обсадна колона, тампонажна суміш,
тампонажний розчин і камінь, адгезія, рідке скло, поліакриламід,
Ceresit, модифікований крохмаль, якість цементування.

RU

Длительная и надежная транспортировка газа из продуктивного горизонта до устья скважины существенно зависит от герметичности заколонного пространства. Улучшить герметичность затрубного
пространства можно путем добавления в тампонажный раствор
реагента с адгезионными свойствами, такого как жидкое стекло,
полиакриламид, Ceresit, модифицированный крахмал. Лабораторными исследованиями установлено, что больше всего силы адгезии возрастают при введении в тампонажный раствор (0,05 ÷ 0,1)%
полиакриламида. Применение тампонажного раствора с примесью
полиакриламида улучшит герметичность затрубного пространства,
уменьшит продолжительность и стоимость работ, связанных с
устранением негерметичности эксплуатационной колонны, а также
уменьшит потери газа при транспортировке его из забоя на устье
скважины.
Ключевые слова: скважина, обсадная колонна, тампонажная
смесь, тампонажный раствор и камень, адгезия, жидкое стекло,
полиакриламид, Ceresit, модифицированный крахмал, качество цементирования.

EN

Long-term and reliable transportation of gas from the productive
horizon to the wellhead significantly depends on the tightness of the
column space. The tightness of the annulus can be improved by adding
to the grout a reagent with adhesive properties, such as liquid glass,
polyacrylamide, Ceresit, modified starch. Laboratory studies have
shown that the greatest adhesion forces increase when introduced into
the grout (0.05 ÷ 0.1)% polyacrylamide. The use of polyacrylamide grout
will improve the tightness of the annulus, reduce the duration and cost of
work associated with the elimination of leaks in the production string, as
well as reduce gas losses during transportation to the wellhead.
Key words: well, casing, cement mixture, mortar and stone, adhesion,
liquid glass, polyacrylamide, Ceresit, modified starch, cementation
quality.
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Канал, що з’єднує продуктивний горизонт з устям свердловини, повинен бути
герметичним для забезпечення надійного
транспортування пластового флюїду із вибою на денну поверхню. Надійна герметизація досягається шляхом спуску обсадної
колони та її тампонування. Проте досягти
цієї умови не завжди вдається. Відомо,
що в експлуатаційному бурінні на ремонтно-ізоляційні роботи витрачають близько
60% часу порівняно із затратами, які витрачаються на кріплення свердловин у розвідувальному бурінні, – 80% [1; 2]. Основними причинами негерметичності каналу між
продуктивним горизонтом та устям свердловини є мала сила зчеплення між обсадними трубами, гірською породою і цементним кільцем, яке утворилося в затрубному
просторі. На стінках свердловини завжди є
фільтраційна кірка, яка виникає в процесі
буріння свердловини і в подальшому, під
час експлуатації свердловини, стає каналом для поступання пластового флюїду в
затрубний простір [3]. Окрім цього, застосування матричної різьби для з’єднання
елементів обсадної колони під дією осьового навантаження приводить до утворення каналів, по яких проникає газ [4, 5].
Мета роботи – вивчити вплив різних реагентів на адгезійні властивості тампонажних розчинів і вибрати найбільш ефективні

з них, що покращать герметичність каналу між продуктивним горизонтом та устям
свердловини.
Адгезійні властивості тампонажних розчинів замірювали на приладі, схема якого
наведена на рис. 1.
Основна властивість приладу – визначення сил відриву металевої пластини від
поверхні тампонажного розчину.
Вимірювання сил адгезії виконували таким чином. Спочатку готували тампонажну
суміш із портландцементу і води, змішуючи
їх у співвідношенні 1:0,5, потім хімічний реагент розчиняли у воді і змішували з тампонажним розчином, перемішуючи їх протягом
трьох хвилин. Отриману суміш виливали у
вимірювальний циліндр, опускали металеву
пластину круглої форми і заміряли величину відриву металевої пластини від поверхні
тампонажного розчину.
Для дослідження взяли такі реагенти: рідке скло (Na2SiO3) – це рідина від світло-жовтого до жовто-коричневого і сірого кольору.
Для рідкого скла характерним є відношення
n = SiO2:Na2O, яке називають модулем. Для
обробки бурових промивних рідин застосовують рідке скло з модулем, який дорівнює (2,4÷3,0), густиною (1360÷1500) кг/м3.
Із збільшенням модуля рідкого скла зростає його в’язкість і зменшується розчинність у воді. Розчин рідкого скла у воді при
6

6

2
4

2

7

5
1
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8
Рис. 1. Схема приладу для визначення сил адгезії: 1 – металева стійка; 2 – кулькова опора; 3 – вимірювальний
циліндр; 4 – металеві наважки; 5 – з’єднувальна нитка; 6 – алюмінієві колеса з алюмінієвою проточкою; 7 – металева
пластина; 8 – основа приладу
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n = (2,4÷3,0) має лужну реакцію рН = (11÷12).
Під час взаємодії з металом чи гірською породою проявляються адгезійні властивості.
Вимірювання адгезійних властивостей тампонажного розчину за Na2SiO3 від 1 до 5%
проводимо через кожних 5 хв. впродовж
години. Із отриманих результатів видно, що
адгезійні властивості тампонажного розчину зменшуються незалежно від кількості
домішки до тампонажної суміші. Можливо,
це пов’язано зі значним водовідділенням,
яке спостерігається під час змішування
рідкого скла з тампонажним розчином.
Одночасно під час введення рідкого скла
в тампонажну суміш спостерігається піноутворення, що приводить до зменшення
густини тампонажного розчину. Інші параметри: розтічність, консистенція, початок і
кінець тужавіння.
Поліакриламід (ПАА) – промисловість
випускає дві марки поліакриламіду:
– сухий гранульований (ПАА);
– гідролізований, 8% концентратний
(ГПАА).
Гранульований ПАА – неоднорідні за
величиною частинки діаметром (3÷7) мм від
біло-зеленого до слабо-коричневого кольору зі вмістом основної речовини не менше
43%. ПАА слаборозчинний у воді, розчинність його у воді досягається через 48 годин
за температури води (40÷60) ºС. Вологість
ПАА – не більше 20%, молекулярна вага
(3÷5).106.
Гідролізований ПАА – це желеподібний
продукт, добре розчинний у воді, зі вмістом основної речовини 8%. Гель буває безбарвний або забарвлений у світло-жовтий,
зелений чи голубий колір. Водневий показник розчину (7,0÷7,5), молекулярна маса
(1,2÷2,5), густина (1160–1180) кг/м3. Межа
термостійкості ПАА – 180 ºС.
Гідролізований ПАА в комбінації з іншими реагентами використовують як стабілізатор прісних і мінералізованих розчинів.
Під час взаємодії з металом проявляє адгезійні властивості. Для дослідження застосовують гранульований ПАА (0,1÷0,15)%.
Під час змішування реагенту з цементним
розчином відбувається загущення суміші.
Адгезійні властивості цементного розчину
зростають. Особливо це спостерігається,
коли ПАА вводити в цементний розчин у вигляді водного розчину. Окрім цього, під час

перемішування суміші утворюється рівномірна структура, з'являються незначні бульбашки повітря, розчин прилипає до стінок
пристрою. При дозі 0,5% ПАА цементний
розчин не розтікається. Отже, оптимальна
домішка ПАА в цементний розчин не повинна перевищувати 0,2%. Водовідділення в
тампонажній суміші незначне.
Ceresit – порошок сірого кольору, розчинний у воді. Широко застосовується в будівельній промисловості. Як приклад приведено зміни адгезійних властивостей під час
відриву металічної пластини від тампонажного розчину при додаванні до портландцементу 10% Ceresit. При введенні Ceresit у
тампонажний розчин сили адгезії зростають.
Найбільше зростання сили адгезії спостерігається на першій стадії структуроутворення. На другій стадії твердіння, де проходить
ущільнення тампонажної суміші, сили адгезії
падають. Основним недоліком Ceresit є спінювання тампонажної суміші під час перемішування з водою. Введення піногасника до
Ceresit до суттєвого зростання сил адгезії не
привело, хоча в будівельній промисловості
він отримав позитивні відгуки.
Модифікований крохмаль (МК) – порошок кремового кольору, розчинний у воді
і насичених розчинах солі, що дає змогу
вводити його в бурову промивну рідину у
сухому вигляді без попередньої клейстеризації. Вологість МК не перевищує 12%,
реагент використовують для зменшення фільтрації як слабо мінералізованих,
так і соленасичених бурових промивних
рідин, які містять різні солі (в тому числі і
солі з катіонами важких металів). Оптимальна домішка МК залежно від вмісту
солей і температури коливається в межах
(0,2÷0,5)%. МК порівняно з технічним крохмалем більш термостійкий – (130÷140)ºС,
менше піддається ферментативному розпаду [6].
Домішка модифікованого крохмалю в
тампонажний розчин спочатку збільшує адгезію, а потім зменшує і коливається в межах (130÷84,5) Н/м2. Найменшого значення
сила адгезії досягає на другій стадії твердіння, де проходить інтенсивне водовідділення.
Результати дослідження впливу реагентів на адгезійні властивості тампонажного
розчину наведені в табл. 1.
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86,5
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0,5
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17,0

0,5
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260

0,5
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21,2

0,1
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0,5
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20,1

10,0

108,5

100,0

91,0

70,0

60,0

0,5

1870

20

17,5

5,0

80,0

65,5

60,0

43,0

38,0

0,5

1860

22

17,8

0,5

130

110,5

97,5

91,0

83,2

0,5

1850

18

17,5

0,2

97,5

87,5

89,5

78

84,3

0,5

1850

19

17,8

Доза, %

№

Назва реагентів

Таблиця 1. Вплив реагентів на адгезійні властивості тампонажного розчину

Рідке скло

2

Поліакриламід

3

Ceresit

4

Модифікований
крохмаль

Сила адгезії на одиницю площі,
Н/м2

Висновки:
1. Сили адгезії під час твердіння тампонажного розчину зростають при введенні в
тампонажну суміш поліакриламіду, модифікованого крохмалю, Ceresit і рідкого скла.
В більшості випадків сили адгезії зростають
на початку приготування суміші, а в подальшому падають на другій стадії твердіння,
де проходить відділення води й ущільнення
тампонажної суміші.
2. Оптимальна домішка поліакриламіду як найбільш ефективна до тампонажно-

го розчину з водоцементним відношенням
0,5 становить (0,1÷0,15)%.
3. Основним критерієм оцінки зростання сил адгезії тампонажної суміші прийнято
мати розтічність тампонажного розчину.
4. Застосування тампонажної суміші з домішкою поліакриламіду покращує герметичність затрубного простору, зменшує кількість і
вартість робіт, пов’язаних з усуненням негерметичності транспортного каналу, а також зменшує втрати пластового флюїду під час транспортування його з вибою до устя свердловини.
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Щодо інгібування температури втрати
текучості та кінематичної в’язкості
нафти Битків-Бабчинського родовища

с Мельник А.П.
докт. техн. наук
Кривуля С.В.
канд. геол. наук
Стебельська Г.Я.
канд. геол. наук
Литвиненко А.В.
УкрНДІгаз
Цьомко В.В.
канд. техн. наук
ГПУ «Львівгаз
видобування»

UA

Досліджено вплив реагентів на температуру втрати текучості та кінематичну в’язкість нафти св. 6, 7 та 23 Битків-Бабчинського родовища. Доведено,
що для досягнення ефективного інгібування температури втрати текучості
доцільне використання разом з розчинниками кондиціонуючих домішок.
Ключові слова: нафта, температура, текучість, в'язкість, інгібування.

RU

Исследовано влияние реагентов на температуру потери текучести и кинематическую вязкость нефти ск. 6, 7 и 23 Биткив-Бабчинского месторождения. Доказано, что для достижения эффективного ингибирования
температуры потери текучести целесообразно использование вместе с
растворителями кондиционирующих примесей.
Ключевые слова: нефть, температура, текучесть, вязкость, ингибирование.

УДК 622.276.72

EN

The influence of reagents on the pour point and the kinematic viscosity of oil that
is gotten from the well number 6, 7, 23 that are located in Bytkiv-Babchynske
field was investigated. It has been proven that to achieve an effective inhibition
of the temperature of loss of fluidity, it is advisable to use conditioning impurities
together with solvents.
Key words: oil, temputure, fluidity, viscosity, inhibitory effect.

Постановка проблеми. Однією з головних умов раціональної розробки нафтових,
газових та газоконденсатних родовищ є найбільш повне вилучення вуглеводнів із покладів. Очевидно, що на пізніх стадіях розробки газоконденсатних та нафтових родовищ
можна збільшити видобування вуглеводневої сировини за рахунок тих вуглеводнів, які
залишаються у пластах. Але технологія їх
видобування ускладнюється змінами співвідношень між компонентами і, як наслідок,
зростанням в’язкості та температури втрати
текучості. Відомо [1], що парафіни разом з
асфальтенами та смолами суттєво ускладнюють процес видобування вуглеводнів,
випадаючи в осад у вигляді асфальтосмолистих парафінових відкладень (АСПВ) і заку-

порюють як поровий простір колектора, так
і свердловинне обладнання, трубопроводи,
шлейфи. Ініціатором утворення таких осадів
часто є парафіни, розчинність яких у нафті
зменшується при зниженні температури і газовмісту, а зміни тиску більше впливають на
виділення асфальтенів і смол. При зниженні
температури утворюється сітка з кристалів
парафінів різних розмірів, яка скріплює інші
компоненти, і нафта спочатку стає в’язкою,
а потім втрачає текучість. Таким чином, температура втрати текучості (ТВТ) є одним з
основних показників під час технології видобування таких вуглеводнів, а не температури застигання нафт, які можуть на 10–60°С
відрізнятися від ТВТ [2]. На деяких родовищах АТ «Укргазвидобування» видобувається
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нафта з температурами застигання, які перевищують 0°С, досягаючи 20°С і більше.
Технологія видобування таких нафт може
бути подібною до технології видобування
залишкових запасів вуглеводнів газоконденсатних родовищ. Підвищені температури
застигання і ТВТ та утворення осадів АСПВ
не дають змоги ефективно здійснювати видобування нафти на низці родовищ, зокрема
Битків-Бабчинському, а попередження таких
процесів є актуальною проблемою нафтогазовидобування.
Мета роботи і завдання дослідження. Виходячи з викладеного, актуальним
завданням є дослідження впливу розчинників та реагентів на інгібування ТВТ і в’язкості
нафт конкретних родовищ та розроблення
підходів до визначення композицій, придатних для збільшення ефективності видобування парафінистих нафт.
Аналіз літературних даних. Останнім
часом для запобігання утворенню і осіданню АСПВ крім розчинників використовують
інгібітори – депресорні і диспергувальні домішки, які впливають на зниження температури застигання нафти та седиментацію суспензії парафінів, відповідно [2]. Зниження
температури застигання може бути зумовлено розривом існуючих міжмолекулярних
зв’язків між компонентами нафти і створенням нових за участі депресаторів, а випадіння осадів – змінами поверхневої енергії.
Дрібнодисперсні системи кристалів парафінів характеризуються значною поверхневою енергією за рахунок розвиненої міжфазної поверхні і відповідного міжфазного
натягу, а тому вони самовільно взаємодіють
між собою з утворенням кристалів більших
розмірів і зменшенням поверхні. Утворені агломерати кристалів осідають разом з
іншими компонентами нафти. Зменшення
поверхневої енергії і седиментації кристалів можливе шляхом зменшення величини
міжфазного натягу, а також за рахунок зміни
природи поверхні мікрокристалів і реології
(збільшення в’язкості) дисперсного середовища. Відомо, що міжфазний натяг на
межі «кристал-рідина» можна зменшити за
рахунок адсорбції поверхнево-активних речовин (ПАР) на порядок та вище. Крім того
при адсорбції підібраних ПАР з зарядженими функціональними групами на поверхні
кристалів можуть утворюватися заряди од-
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накового знаку, що сприяє відштовхуванню
кристалів, збільшуючи седиментаційну стійкість. Роль в’язкості може проявитися також
на межі розподілу фаз, оскільки адсорбовані молекули підвищують їх концентрацію
і відповідно – в’язкість [3]. З урахуванням
вказаних можливих інструментів підбирають розчинники, депресатори і диспергатори. Для зниження ТВТ використовують різні
розчинники та домішки. Депресаторами виступають полімерні речовини, а диспергаторами – ПАР, які розчинні у вуглеводнях,
такі як азотовмісні сполуки, зокрема аміни,
похідні сукциніміду, аміди карбонових кислот, амонійні солі, полімери [4].
Методи і об’єкти дослідження. У дослі
дженнях використано нафту св. 6, 7 та 23
Битків-Бабчинського родовища, як розчинники – алкілароматичні вуглеводні (А) з температурую википання до 145°С і густиною
870 кг/м3, температурою застигання -16°С,
суміш аліфатичних і метаннафтенових вуглеводнів газового конденсату з домішками алкілароматичних сполук (ГК) густиною
760 кг/м3, температурою початку кипіння
68°С, температурою застигання нижче
-70°С та депарафінизовані метаннафтенові
вуглеводні з домішками алкілароматичних
сполук (М) густиною 890 кг/м3, температурою
початку кипіння вище 300°С і температурю
застигання -17°С. Як депресорні і диспергуючі домішки використано спеціальні кондиціонуючі домішки КД1, КД2, КД3. Характеристики зразків нафт наступні, відповідно для
свердловин 6, 7, 23: густина при 20°С, кг/м3,
888,8; 675,9; 893,3; в’язкість кінематична при
20ºС/50ºС, мм2/с, 97,5/15,35;166,1/11,14;
97,4/19,21; молярна маса, г/моль, 291;
274,8; 286,6; вміст парафіну, % мас., 6,5;
10,3; 10,3; температура плавлення парафіну, ºС, 55,5; 55,6; 56,2; вміст силікагелевих
смол, % мас., 15; 15,4; 17,5; вміст асфальтенів, % мас., 2,8; 1,62; 2,1; температура
застигання нафти, ºС, 10; 16; 10; вміст сірки, % об., 0,91; 0,88; 0,91; вміст води, %
мас., 0,07; 0,9; 0,7.
Температуру втрати текучості визначено
згідно з ГОСТ 20287–9, в’язкість – згідно з
ГОСТ 33 – 2000.
Результати дослідження. Одержані результати (табл. 1) свідчать про те, що
при використанні одного розчинника ТВТ
всіх трьох досліджених нафт збільшуються

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
Таблиця 1. Зміни температури втрати текучості нафт св. 6, 7 та 23 залежно від зміни співвідношень між розчинниками і реагент (Р) : нафта (Н) та інгібуюча здатність (ІЗ) ТВТ реагентів

ТВТ нафти / ІЗ реагентів, °С

Співвідношення
А : ГК : М

№
п/п

св. 6 при Р:Н

св.7 при
Р:Н

св.23 при
Р:Н

А

ГК

М

20:80

40:60

60:40

40:60

40:60

1

1

0

0

8/2

-9/19

-13/23

5/11

-3/13

2

0

1

0

7/3

-20/30

-70/80

-4/20

-8/18

3

0

0

1

9/1

-8/18

-12/22

11/5

-1/11

4

2

1

0

8/2

-4/14

-64/74

4/12

-2/12

5

1

2

0

8/2

-17/27

-68/78

-1/17

-4/14

6

2

0

1

9/1

0/10

-12/22

6/10

0/10

7

1

0

2

9/1

-4/14

-13/23

9/7

-1/11

8

0

2

1

8/2

-18/28

-60/70

4/12

-6/16

9

0

1

2

8/2

-10/20

-18/28

8/8

-4/14

10

1

1

1

9/1

-13/23

-25/35

6/10

-1/11

Примітка. Температура втрати текучості нафти св. 6 – 9°С, св. 7 – 16°С, св. 23 – 8°С.

в ряду М ˃ А ˃ ГК порівняно з нафтами
без розчинників. Найменші зниження ТВТ
спостерігаються при використанні співвідношення реагент (Р) : нафта (Н) 20:80. При
збільшенні витрат розчинників до 40 % об. і
60 % об. можна зменшити ТВТ нафти св. 6
до -20°С і -70°С, відповідно, а св. 7 до -4°С
і св. 23 до -8°С.
Додавання суміші двох розчинників
при їх різних співвідношеннях і загальній
концентрації 20% об. знижує ТВТ всього
на 1–3°С, а збільшення їх концентрації до
40% об. і 60% об. може зменшувати ТВТ до
- 20°С, -12°С – -70°С, відповідно (табл. 1).
Одночасне використання трьох розчинників
практично не сприяє зниженню ТВТ нафти
св. 6 при Р:Н 20:80, а збільшення Р:Н до
40:60 і 60:40 знижує ТВТ суміші на 23°С і
35°С. При заміні нафти св. 6 на нафту св. 7 і
св. 23 і використанні окремо кожного компоненту в концентрації 40% об. зниження ТВТ
збільшується в ряду ГК ˃ А ˃ М (табл. 1).
Для видобування нафтопродуктів важливим показником також є різниця між ТВТ
нафти і її сумішшю з тим чи іншим розчинником, тобто інгібуюча здатність (ІЗ) розчинника чи реагенту. Зміни інгібуючої здатності
розчинників (табл. 1) при різних співвідношеннях між компонентами і нафтами свердловин щодо ТВТ свідчать, що при співвідношенні Р:Н св. 6 20:80 і різних відношеннях

між компонентами ІЗ знаходиться у межах 1 –
3°С. Збільшення співвідношення Р : Н для
св. 6, 7 і 23 до 40 : 60 зумовлює збільшення
ІЗ до 30°С, 20°С і 18°С відповідно. При ще
більших витратах розчинника ІЗ може досягати більше 70°С (табл.1).
Закономірності впливу і вибору компонентів розчинників і складу композицій з
однаковим рівнем ТВТ видно з рис. 1, а, б,
в. Необхідно підкреслити те, що при виборі
композиції розчинників потрібно керуватися
тим, що на ТВТ всіх нафт найбільше впливає ГК. Разом з тим компоненти А та М можуть більше впливати на інші фізико-хімічні
показники нафт, наприклад в’язкість.
У зв’язку з тим, що значні витрати розчинників можуть бути економічно не вигідними, для зменшення їх витрат досліджено
вплив кондиціонуючих домішок (КД) в концентрації 0,9% мас. на ТВТ при меншому
з досліджуваних співвідношень Р:Н 20:80
(рис. 1, г, д, ж ). Одержані результати свідчить про те, що домішка КД1 знижує ТВТ
нафти св. 6 всього до 7°С від початкової
10°С. В той же час домішки КД2 і КД3 зменшують ТВТ до -9°С і -8°С відповідно. При
використанні домішки КД1 в суміші з нафтами св. 7 і 23 зниження ТВТ досягає 3–4°С,
у присутності КД2 і КД3 величини ТВТ досягають 8°С з ІЗ 18°С. Варіації домішками
КД1 і КД2 та КД1 і КД3 вказують на те, що у
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Рис. 1. Ізотерми ТВТ залежно від компонентного складу інгібуючих композицій розчинників (а, б, в) та від
компонентного складу кондиційних домішок (г, д, ж) в суміші композицій розчинників, де а і г відноситься до
св. 6, б і д – св. 7, в і ж – св. 23

присутності домішок КД2 і КД3 ТВТ нафти
св. 6 знижується до -1°С, нафти св. 7 до
9°С, св. 23 – до 0°С. Ще менші ТВТ досягаються при використанні сумішей КД2 і КД3,
зокрема у нафті св. 6 – 17°С, св. 7 – 12°С,
св. 23 – 17°С. Одночасне використання
трьох домішок знижує ТВТ на 9°С – 10°С.

Отже, використання кондиціонуючих домішок у ≈ 20 разів менших витратах відносно витрат розчинника збільшує інгібуючий
ефект щодо ТВТ нафти св. 6 до 19°С, св. 7
до 14°С, св 23 до 18°С.
Важливим технологічним фактором
під час видобування нафти є кінематична

Таблиця 2. Кінематична в’язкість нафти в суміші з розчинниками і їх композиціями при температурі 20°С

Інгібуюча здатність розчинників щодо кінематичної в’язкості нафти, мм2/с
св. 6 при Р : Н

св. 7 при Р : Н

20 : 80

40 : 60

20 : 80

40 : 60

20 : 80

40 : 60

11,67

5,11

15,50

6,48

11,80

5,35

13,61

5,80

17,81

7,19

13,72

5,90

76,93

77,53

152,45

142,54

80,95

85,6

12,04

4,38

14,51

5,98

9,83

4,63

13,73

4,58

17,37

6,18

11,05

4,96

24,15

9,46

35,11

12,00

18,26

9,57

46,22

21,00

61,62

41,91

44,81

26,92

27,15

11,96

37,46

20,20

24,99

12,93

42,41

30,16

74,29

40,65

38,21

29,88

21,72

9,92

32,48

17,98

22,69

12,74

Примітка. Співвідношення між компонентами розчинника такі ж, як у табл. 1.
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в’язкість. Добавки розчинників та їх сумішей
впливають на в’язкість нафт різних свердловин по-різному зі збереженням тенденції до
зменшення в’язкості при збільшенні співвідношення Р:Н з 20:80 до 40:60 (табл. 2).
Виходячи з аналізу результатів (табл. 2)
порівняно з ТВТ, де ефективнішим виявився
газовий конденсат, найбільше інгібування
в’язкості спостерігається при використанні А,
найменше – високомолекулярних вуглеводнів М. При переході в ряду А → ГК → М і співвідношенні Р:Н 20:80 кінематична в’язкість
нафти св. 6 зменшується в 8,35 → 7,16 →
1,26 раз, св. 7 – в 10,71 → 9,32 → 1,08 раза,
св. 23 – в 8,25 → 7, 09 → 1,2 раза, відповідно
змінюється і інгібуюча здатність. Необхідно
підкреслити, що попарні суміші ГК з А при
тому ж відношенні Р:Н зумовлюють зменшення в’язкості у нафті св. 6 в 7-8 разів, св. 7
в 9,5–11 разів, св. 23 в 8,8–9,9 раза порівняно з попарними сумішами А з М чи ГК з М.
При використанні потрійної суміші для всіх
нафт в’язкість зменшується до ≈ 22–32 мм2/с,
тобто в 3–7 разів. Більше співвідношення
Р:Н дозволяє зменшити в’язкість нафти до
≈ 10–18 мм2/с, що забезпечує доступну технологію видобування і транспортування
нафти з цих свердловин. Проведені дослідження дозволяють корегувати компонентний склад розробленого реагенту Деблокол

(ТУ У 20.5-00158764-001:2015), виходячи з
аналізу конкретних фізико-хімічних характеристик нафти, зокрема температури втрати
текучості і в’язкості.
Висновки
1. Встановлено, що температуру втрати текучості нафти можна зменшувати
з використанням газового конденсату і
ароматичних вуглеводнів чи в їх суміші з
високомолекулярними вуглеводнями при
об’ємних співвідношеннях реагент:нафта
40:60 і більше до температури -25°С і
нижче.
2. Знайдено, що домішки до розчинників кондиціонуючих добавок в концентрації 0,9% при співвідношенні реагент:нафта
20:80 зумовлюють зниження температури
втрати текучості нафти на 12–18°С.
3. Встановлено, що з використанням
розчинників в певних співвідношеннях реагент:нафта кінематична в’язкість нафти
зменшується в 3–10 разів.
4. Показано підхід до розробки композицій і знайдено склади розчинників та
кондиціонуючих домішок, які забезпечують зниження температури втрати текучості та кінематичної в’язкості нафти до
одного рівня при різних співвідношеннях
компонентів у реагенті.
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Ліквідування пробки в затрубному
просторі НКТ способом «мегапоштовх»
с Римчук Д.В.
канд. техн. наук
НТУ «Харківський
політехнічний інститут»
Цибулько С.В.
Сервісна компанія
«Регіон»
УДК 622.248.5

UA

Запропоновано вдосконалення способу ліквідування пробки в затрубному просторі колони насосно-компресорних труб за рахунок зменшення до мінімального гідростатичного тиску в експлуатаційній колоні над
пробкою із залученням азотної установки і спеціального циркуляційного клапана й одночасного створення максимально можливого тиску під
пробкою при блокуванні зони перфорації гелем.
Ключові слова: насосно-компресорна труба, пробка, азотна установка, колтюбінг, блокуючий гель.

RU

Предложено усовершенствование способа ликвидации пробки в затрубном пространстве колонны насосно-компрессорных труб за счет
уменьшения до минимального гидростатического давления в эксплуатационной колонне над пробкой с привлечением азотной установки и
специального циркуляционного клапана и одновременного создания
максимально возможного давления под пробкой при блокаде зоны перфорации гелем.
Ключевые слова: насосно-компрессорная труба, пробка, азотная
установка, колтюбинг, блокирующий гель.

EN

An improvement of the method for eliminating a plug in the annulus of a
tubing string is proposed by reducing to a minimum hydrostatic pressure
in the production string above the plug using a nitrogen unit and a special
circulation valve and simultaneously creating the maximum possible pressure
under it when blocking the perforated zone with gel.
Key words: tubing, plug, nitrogen unit, coiled tubing, blocking gel.

Найбільш поширеними видами аварій з
колоною насосно-компресорних труб (НКТ)
в експлуатаційних нафтових і газових свердловинах є прихоплення як результат утворення глухих пробок у затрубному просторі
НКТ. У багатьох випадках одночасно з утворенням пробок у затрубному просторі пробки утворюються і в трубному просторі НКТ.
За своєю природою пробки можуть бути:
– піщаними, що утворюються за рахунок
виносу мікрочастинок піску із продуктивного
горизонту свердловини, які налипають і нарощуються на стінках труб;
– асфальтно-бітумними, що утворюються аналогічно піщаним за рахунок виносу із
продуктивного горизонту свердловини важких вуглеводнів;

18 |

Нафтогазова
галузь України

| №4 | 2020

– гідратними, що утворюються із води
і вуглеводнів за певних термобаричних
умов;
– осадовими корозійними, що утворюються за рахунок обсипання окисних частинок від корозії стінок свердловини і колони
НКТ за відсутності інгібіторів корозії;
– комбінованими, що утворюються за рахунок двох і більше перелічених факторів.
За місцем утворення глухі пробки бувають розташованими:
– у трубному просторі колони НКТ;
– у затрубному просторі колони НКТ;
– у трубному і затрубному просторах колони НКТ одночасно;
– поодинокими і суцільними по висоті колони;

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
– такими, що складаються із декількох
ділянок по висоті колони.
Частою причиною утворення пробок у
трубному просторі є неправильна експлуатація свердловин на режимах із надмірним
дебітом, за яких із продуктивного горизонту
активно виноситься порода і важкі вуглеводні, або гідратоутворення. Утворені в трубному просторі колони НКТ пробки за сучасного стану ремонтних технологій ліквідують
методом промивання трубного простору із
залученням колтюбінгових установок або
методом поштучного вилучення труб НКТ із
свердловини з одночасним розкриттям стінки кожної наступної насосно-компресорної
труби під муфтою за допомогою інструменту для свердління труб НКТ під тиском. У
разі успішного промивання пробок у трубному просторі колони НКТ і подальшого
освоєння свердловину зазвичай пускають в
експлуатацію.
Причиною утворення пробок у затрубному просторі колони НКТ є неправильна
експлуатація свердловини по цьому просторі під час пікових відборів продукту або під
час дослідження свердловини. Наявність
глухих пробок у затрубному просторі колони НКТ унеможливлює подальшу одночасну експлуатацію свердловини по трубному і
затрубному просторах разом або подальші
її дослідження.
Існує декілька основних способів та їх
комбінацій ліквідування прихоплення в результаті утворення глухих пробок у затрубному просторі НКТ, а саме:
– безпосереднє розходжування колони
НКТ (створення низки послідовних осьових
зусиль на підйом колони) в зоні прихвату;
– струшування прихопленої ділянки колони за рахунок вибуху спеціальних торпед
з детонаційного шнуру із одночасним розходжуванням колони;
– використання впливу ударних механізмів і механізмів гідроімпульсної дії із одночасним розходжуванням колони;
– підвищення тиску флюїду під пробкою –
депресія на пласт аж до тиску поглинання із
одночасним розходжуванням колони;
– оббурювання або фрезерування прихопленої колони в безнадійних випадках;
– розрізання прихопленої ділянки колони НКТ на короткі відрізки із використанням
гідропіскоструменевого різання або куму-

лятивного вибухового різання з подальшим
вилученням відрізків за допомогою ловильного інструменту.
У деяких випадках ліквідування затрубних пробок перед розходжуванням колони
ділянку труб НКТ вище місця прихоплення вилучають із свердловини і заміняють
більш міцними на розрив бурильними трубами. Зусилля на підйом колони вибирають
із розрахунку не перебільшення 80 відсотків
показників міцності колони.
Накопичений досвід безпосереднього
розходжування колони НКТ свідчить, що
іноді затрубна пробка руйнується за осьових навантажень на колону на межі міцності. Такий випадок мав місце на свердловині
Вільхівська-NNN, де після вивільнення колони НКТ-73 від прихоплення і вилучення її
із свердловини було виявлено потягнутість
різьбових з’єднань від надмірного навантаження, внаслідок чого було відбраковано
понад 200 м труби. Аналіз ситуації на Вільхівській-NNN показав, що перебільшення
осьового зусилля над припустимим за критеріями міцності різьбових з’єднань при
розходжуванні колони становило 12,65 т,
що за перерахунку на площу внутрішнього
перетину експлуатаційної колони 168х10 в
місці прихоплення еквівалентно перепаду
тиску на затрубну пробку в 7,2 МПа. Вочевидь, що за збільшення перепаду тиску
на пробку за рахунок підвищення тиску під
пробкою на 7,2 МПа, або за рахунок осушування затрубного простору над пробкою на
глибину 72 м від гирла, або за рахунок комбінованих заходів осьове зусилля на розходжування колони можна було привести у
відповідність критеріям міцності й зберегти
колону НКТ.
Запропонована стаття присвячена технології ліквідування глухих пробок, утворених в затрубному просторі колони НКТ,
способом «мегапоштовх», що полягає в
розходжуванні колони НКТ під дією максимально можливого перепаду тиску під і
над пробкою. Метод передбачає скидання гідростатичного тиску над пробкою до
мінімально можливого за рахунок заміни
свердловинної рідини в затрубі НКТ азотом
і одночасно збільшення до максимально
можливого гідростатичного тиску під пробкою за рахунок обробки зони перфорації
блокуючим гелем, що дає змогу значно
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Рис. 1. Схема обв’язки гирла свердловини під час ліквідування пробки в затрубному просторі НКТ: 1 – обв’язка колонна; 2 – головка трубна фонтанної арматури; 3 – котушка перехідна; 4 – блок дроселювання; 5 – блок глушіння; 6 – блок превенторів; 7 – станція керування ОП; 8 – котушка надпревенторна; 9 – головка герметизуюча;
10 – елеватор; 11 – муфта верхньої труби колони НКТ; 12 – перевідник фланцевий; 13 – засувка.

відсунути у бік збільшення тиск поглинання
продуктивним горизонтом. Технологія «мегапоштовх» рекомендована авторами для
ліквідування прихватів колони НКТ при її
вилученні із свердловини під час проведення капітального ремонту, метою якого є повне відновлення свердловини з можливістю
подальшої її експлуатації по трубному і позатрубному просторах колони НКТ.
Для втілення технології «мегапоштовх»
і подальшого проведення капітального ремонту свердловини її переобладнують за
запропонованою схемою обв’язки гирла
(рис. 1), що містить у собі блок глушіння,
блок дроселювання, блок превенторів, головку герметизуючу і засувку шиберну.
Верхня частина колони НКТ, що виступає
із свердловини, повинна бути підібрана по
довжині й обпиратися на гирло через елеватор. У разі вилучення із свердловини
вільної неприхопленої ділянки НКТ і заміни її ділянкою труб іншого зовнішнього діаметру схема повинна містити додатковий
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плашковий превентор із трубними плашками відповідно до цього розміру. Цьому розміру також повинні відповідати ущільнюючі
елементи головки герметизуючої та елеватор. Рекомендовано оснастити верхній торець колони НКТ засувкою шиберною для
створення нею фланцевої бази під подальше з’єднання із низом колтюбінгової установки.
Безпосередньо роботи з ліквідування
прихоплення колони НКТ глухими пробками
в її затрубному просторі способом «мегапоштовх» складаються з таких технологічних етапів, як:
– глушіння свердловини будь-яким із
доступних способів і спостереження за її подальшою поведінкою протягом зумовленого
терміну за відкритих трубному і затрубному
просторах;
– переобладнання гирла свердловини
за наведеною на рис. 1 схемою для проведення подальших робіт за наявності гарантії того, що свердловина «не проявляє»;

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
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Рис. 2. Технологічні етапи з ліквідування прихвату колони НКТ: 1 – свердловина; 2 – продуктивний горизонт;
3 – прихоплена ділянка колони НКТ; 4 – інструмент; 5 – циркуляційний клапан; КУ – колтюбінгова установка; АУ –
азотна установка; НУ – насосна установка.

– проведення пул-тесту для виявлення
глибини розташування прихоплення колони
НКТ затрубною глухою пробкою;
– вилучення із свердловини вільної неприхопленої ділянки колони НКТ (рис. 2, а,
де жовтим кольором позначені прихоплення – затрубна і трубна пробки, а рожевим –
свердловинний флюїд). На цьому етапі
важливо розрахувати осьове навантаження на колону НКТ під час її відкручування
таким чином, щоб із зони затрубної пробки
виглядала тільки одна, остання прихоплена
труба;
– спуск у свердловину колони інструменту, що оснащена спеціальним циркуляційним клапаном із закритими циркуляційними вікнами, з’єднання її з прихопленою
ділянкою колони НКТ. На цьому етапі під-

бирають довжину останньої верхньої труби
інструменту так, щоби вона обпиралась муфтою на елеватор із створенням незначного осьового натягу на інструмент (рис. 2, б);
– промивання до вибою внутрішнього
простору колони НКТ за допомогою колтюбінгової установки, за необхідності –
розмивання внутрішніх глухих пробок
(рис. 2, в);
– прокачування в зону перфорації продуктивного горизонту порції блокуючого
гелю за допомогою колтюбінгової установки
(рис. 2, Г, де червоним кольором позначена
порція блокуючого гелю);
– від’єднання від НКТ і демонтаж з гирла свердловини колтюбінгової установки;
– відкриття вікон в спеціальному циркуляційному клапані за допомогою першої
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керуючої кульки, підвішеної через лубрикатор на геофізичному кабелі. Вилучення керуючої кульки;
– під’єднання до НКТ азотної установки і вимивання газоподібним азотом із затрубного простору вище зони прихоплення
свердловинного флюїду (рис. 2, д, де білим
кольором позначено газоподібний азот);
– перекриття трубного і затрубного просторів свердловини і демонтаж із гирла
азотної установки;
– закриття під тиском вікон у спеціальному циркуляційному клапані за допомогою
другої керуючої кульки, підвішеної через лубрикатор на геофізичному кабелі. Вилучення керуючої кульки;
– відкриття затрубного простору свердловини і скидання тиску газоподібного азоту
до атмосферного. При цьому тиск над пробкою можна вважати рівним барометричному та нескінченно малим щодо тиску під
пробкою, тому значенням його в розрахунках можливо знехтувати;
– під’єднання до НКТ насосної установки і створення закачуванням у свердловину
промивальної рідини максимально можливого тиску під пробкою з погляду критеріїв
міцності колони, поглинання і гідророзриву.
Створення періодичних осьових тягових зусиль на колону через елеватор для розходжування (рис. 2, е). Розходжування колони
з одночасним контролем тиску. Критерієм
початку руйнування пробки буде відчутне
переміщення колони і зміна тисків в трубному і затрубному просторах;
– остаточне промивання затрубного
простору свердловини від залишків зруйнованого прихоплення, кислотна обробка для
вимивання блокуючого гелю;
– вилучення із свердловини інструменту і залишку колони НКТ і передача свердловини для проведення подальших ремонтних робіт.
Під час втілення технології «мегапоштовх» особливу роль відіграють параметри
блокуючого гелю, завданням якого є підняття порогу тиску поглинання промивальної
рідини продуктивним пластом. До нього висувають такі вимоги:
– блокуючий гель повинен зменшувати фільтрування робочого розчину в пласт.
Типовим компонентом, що зменшує фільтрування, є крохмаль (C6H10O5)n – високо-
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молекулярний поліцукрид амілози і амілопектину, мономером яких є глюкоза;
– блокуючий гель повинен містити механічні частинки для кальматування пор
пласта. Таким компонентом може виступити будь-яка перемелена порода, але перевагу віддають карбонатним породам, таким
як мармур або крейда. Останнє пов’язано з
можливістю подальшого усунення кальматаційної пробки звичайною кислотною обробкою пласта;
– блокуючий гель повинен мати в’язку
основу для переносу і запобігання осідання
механічних частинок, володіти стійкістю до
окислення і високою дисперсією, зберігати
свої властивості за високих температур. Таким носієм може бути розчин технічної води
і ксантанту (ксантантової камеді С35Н49О29) –
вуглеводневого полімеру лінійного поліцукриду. Також традиційно для підвищення
в’язкості розчинів використовують суміш
КМЦ-LV.
За робочих температур до 120 ºС позитивно зарекомендував себе блокуючий
гель ПГВ-2019-1 на основі ксантанту такої
рецептури: ксантантова камідь – 8 кг/м3,
полігум К-1 (К1-МД) – 40–70 кг/м3, нафта –
10 кг/м3, хлорид калію – 50 кг/м3, бактерицид –
1 кг/м3, крейда – 50 кг/м3. Гель готують у такій послідовності: у технічній воді розчиняють бактерицид; додають нафту або важкий
соляр для запобігання спінювання розчину
під час перемішування; при постійному перемішуванні вводять полігум та ксантантову
камідь, перемішують до однорідного стану;
додають хлорид калію та крейду і перемішують протягом не менше години до стану
застосування.
Для підняття порогу використання гелю
до робочих температур 135 ºС рекомендовано використати ксантантову смолу марки
«Баразан». Для ще більшого підняття температурного порогу до 150 ºС рекомендовано використати блокуючий гель на основі
диспергованого зшитого полімеру PoliBlockBio за рецептурою компанії «Регіон».
Заслуговує уваги блокуючий гель
ПГВ-2011-3 на основі крохмалю і КМЦ-LV наступної рецептури: крохмаль екструзійний –
120 кг/м3, КМЦ-LV – 30 кг/м3, нафта або важкий соляр – 10 кг/м3, хлорид калію – 50 кг/м3,
крейда – 30 кг/м3. Гель готують у такій послідовності: у технічній воді розчиняють нафту
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Таблиця 1. Параметри блокуючого гелю за рецептурами ПГВ-2019-1 і ПГВ-2011

Рецептура блокуючого
гелю

Умовна
в’язкість, с

Водовіддача,
см3/30 хв

Показник СНЗ
1/10, дПа

Показник рН

ПГВ-2019-1

85

2–3

40 / 60

8

ПГВ-2011-3

80 – 100

2–4

15 / 30

7

або важкий соляр; вводять крохмаль і перемішують протягом не менше трьох годин до
отримання в’язкості; додають КМЦ-LV і перемішують ще півгодини; додають хлорид
калію та крейду і перемішують протягом не
менше півгодини до стану застосування.
Параметри гелю за рецептурами ПГВ2019-1 і ПГВ-2011-3 наведені в табл. 1.
Важлива роль під час втілення технології
«мегапоштовх» припадає на циркуляційний
клапан, що зумовлено вимогами міцності
і надійності до нього. Слід зауважити, що
через те, що затрубний простір колони НКТ
вище глухої пробки буде заповнений газоподібним азотом і вільно сполученим з атмосферою, найбільше навантаження на колону від перепаду внутрішнього і зовнішнього
тисків буде виникати в місці встановлення
циркуляційного клапана за його закритого
положення. Саме для цього циркуляційний
клапан повинен бути максимально надійним
і герметичним щодо навколишнього середовища, особливо під впливом згинаючих
навантажень на колону за суттєвого викривлення стовбура свердловини.
Для технології «мегапоштовх» авторами спеціально розроблено циркуляційний
клапан CVT70х73-122, в основі конструкції
якого втілені такі принципи: клапан має три
послідовних фіксованих положення затвору – «закрито – відкрито – закрито»; затвор
складено із двох елементів мінімальної
осьової протяжності для запобігання перекосам у кільцевих ущільненнях від згинаючих навантажень на корпус; затвор керується послідовно перекриттям наскрізного
каналу двома керуючими кульками різного діаметру; елементи затвору закріплено
зрізними штифтами без наскрізного перетинання останніми герметичного корпусу;
кільцеві ущільнення під час переміщення
не перетинають місць розташування зрізаних штифтів; ущільнюючі поверхні корпусу
клапана в зоні розташування циркуляцій-

них вікон у кожному фіксованому положенні затвору захищені від контакту із свердловинною рідиною.
Циркуляційний клапан CVT70х73-122
має такі характеристики: максимальний перепад тиску на затворі – 70 МПа, довжина –
1140 мм, діаметр корпусу по тілу / по муфті – 116 мм / 140 мм, мінімальний діаметр
наскрізного отвору – 43 мм, приєднання до
колони НКТ – ніпель НКТ-73, приєднання
до перевідника колони інструменту – муфта
З-122, вага – 70 кг, діаметр керуючих кульок
меншої/більшої – 50 мм / 60 мм, спуск керуючих кульок – на геофізичному кабелі.
Конструкцію циркуляційного клапана
CVT70х73-122 і послідовні робочі положення його затвору зображено на рис. 3.
Під час встановлення в свердловину клапан знаходиться в положенні «закрито» –
циркуляційні вікна в корпусі клапана закриті нижньою шторкою затвору (рис. 3,
а). Під дією першої керуючої кульки зрізні штифти між нижньою шторкою затвору і
опорною гільзою руйнуються, і шторка переміщається донизу (рис. 3, б), до контакту
з дистанційним кільцем і повним збіганням
циркуляційних вікон шторки затвору і корпуса у положенні «відкрито» для подальших промивальних робіт (рис. 3, в). Під час
переведення клапана в повторне положення «закрито» під дією другої керуючої
кульки зрізні штифти між верхньою глухою
шторкою затвору і підвісною гільзою руйнуються (рис. 3, г), глуха шторка переміщується донизу, штовхає перед собою нижню
шторку і дистанційне кільце і всім пакетом
переміщується до повної посадки на опорну гільзу (рис. 3, д). При цьому у всіх фіксованих положеннях клапана ущільнюючі
поверхні в зоні циркуляційних вікон корпусу захищені шторками затвору від впливу
свердловинної рідини.
Для розрахунку параметрів вимивання газоподібним азотом свердловинного
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тиск свердловинного флюїду на рівні вікон циркуляційного кл

Рис. 3. Циркуляційний клапан CVT70х73-122: 1 – корпус клапана; 2 – циркуляційні вікна; 3 – опорна гільза;
4 – підвісна гільза; 5 – нижня шторка
затворувстановлення
з циркуляційними вікнами;
6 – дистанційне кільце;
7 – верхня
глибина
циркуляційного
клапана,
м;шторка
е – число
затвору глуха; 8 – зрізні штифти; 9, 10 – керуючі кульки.
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відносна
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густина азоту= за
пое = 2,72;азоту
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зони прихвату, а саме для розрахунку тис- вітрям, ρаз = 0,97.
ку закачування азоту в свердловину для ін(2)
,
тенсивного вимивання флюїду, необхідної
кількості газоподібного азоту і переводу її в
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нормальних
умов,
м3; Рср –за нормал
довано використовуватиде:
такі формули:
середній тиск азоту на ділянці від гирла до
.
.
.
Раз.гир = РL х е(1.2 10 (-L) ρ ) ,
(1) циркуляційного клапана, Па; Vсв – сумарний
трубного
затрубного
просторів
– середній об’єм
тиск азоту
натаділянці
від гирла
до на
циркуляці
де: Раз.гир – необхідний мінімальний тиск за- ділянці від гирла до циркуляційного клакачування азоту на гирлі, Па; РL – тиск сверд- пана, м3; Ратм – атмосферний тиск за норловинного флюїду на рівні вікон циркуляцій- мальних умов, Па; m – коефіцієнт запасу
Па; встановлення
– сумарний
трубного
та затрубного
просторів
ного клапана, Па; L – глибина
об’ємуоб’єм
азоту для
гарантованого
вимивання,
циркуляційного клапана, м; е – число Ейлера, m= 1,2…1,4.
-4
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– атмосфе

нормальних умов, Па; m – коефіцієнт запасу об’єму азоту для

них умов, Па; m – коефіцієнт запасу об’єму азоту для гарантованого
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ння, m = 1,2…1,4.

до мінімального тиску над пробкою, збільшення до максимального
,
(3)тиску під пробкою
і прикладання осьових зусиль для розходжуде: Маз – маса необхідної кількості зрідженого вання – дає ефективний поштовх для ви– маса
необхідної
кількості
зрідженого
т; колони
– перевідний
азоту,
т; n – перевідний
коефіцієнт,
що вказує азоту,
вільнення
НКТ від прихоплення.
на співвідношення об’єму азоту за нормаль2. Запропонована схема обв’язки гирла
них умов
у зрідженому стані,
приймається
нт, що вказує
ната
співвідношення
об’єму
азоту засвердловини
нормальнихі технологічна
умов та у оснастка НКТ
рівним 696; ρаз.зр – густина зрідженого азоту, під час реалізації способу є надійними з покг/м3.
гляду фонтанної безпеки.
3. Запропонований
спосіб рекомендоваому стані, приймається рівним 696;
– густина
зрідженого азоту,
Висновки
но до впровадження як економічно доціль1. Запропонований спосіб за рахунок ний з погляду витрат на ремонт свердловиодночасної дії трьох факторів – зменшення ни.
,

(3)

овки

апропонований спосіб за рахунок одночасної дії трьох факторів –
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Про можливості застосування магнітного
методу оцінки напруженодеформованого стану трубопроводів

с Циганчук В.В.
Шлапак Л.С.
д-р техн. наук
ІФНТУНГ

UA

У цій роботі наведені результати дослідження напруженого стану зварних
з'єднань трубопроводів, які знаходяться в експлуатації протягом тривалого часу. Показано використання вимірювального комплексу приладів
як тензометричним, так і електромагнітним методами. Під час розрахунку
головних напружень використано пакет Mathcad. Нове, нетрадиційне використання магнітоанізотропного методу дає можливість виявлення зон із
підвищеною концентрацією механічної напруги під час обстеження зварних з'єднань у металевих конструкціях.
Ключові слова: трубопроводи, напружений стан, тензометр, Spider-8,
магнітоанізотропний метод.

RU

В работе приведены результаты исследования напряженного состояния
сварных соединений трубопроводов, находящихся в эксплуатации в течение длительного времени. Показано использование измерительного
комплекса приборов как тензометрическим, так и электромагнитным методами. При расчете главных напряжений использован пакет Mathcad. Новое, нетрадиционное использование магнитоанизотропного метода дает
возможность выявления зон с повышенной концентрацией механических
напряжений при обследовании сварных соединений в металлических конструкциях.
Ключевые слова: трубопроводы, напряженное состояние, тензометр,
Spider-8, магнитоанизотропный метод.

EN

This paper presents the results of the study of the stress state of welded joints
of pipelines that are in operation for a long time. The use of the measuring
complex of devices by both tensometric and electromagnetic methods is
shown. The Mathcad package was used to calculate the main stresses. A new,
unconventional use of the magnetosanisotropic method makes it possible
to identify areas with high concentrations of mechanical stress during the
inspection of welded joints in metal structures.
Key words: pipelines, stress state, strain gauge, Spider-8, magnetoanisotropic
method.

УДК 621

Сучасні методи контролю, що застосовуються для пошуку й оцінки напружено-деформованого стану, багато в чому визначаються
засобами неруйнівного контролю та сферою
їх застосування.
Одним із напрямів практичної діагностики є оцінка напруженого стану трубопроводів,
яка дає досить об’єктивну оцінку надійності і
безпеки їх експлуатації.
Здебільшого прилади та методики, що
дають змогу проводити пошук і виявлення
зон, які містять технологічні і конструктив-
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ні концентратори механічних напружень, а
також оцінювати рівні цих напруг, знайшли
застосування у нафтогазовому секторі на
об’єктах, виконаних із феромагнітних матеріалів [1].
У цій роботі наведені результати дослідження з діагностування та оцінки напруженого стану зварних з’єднань і основного
металу трубопроводів застосуванням магнітоанізотропного сканер-дефектоскопа.
Наукова новизна полягає в розв’язанні
актуального науково-прикладного завдання

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І ГАЗУ
з технічного діагностування небезпечних виробничих об’єктів.
Універсальна багатоканальна мобільна
вимірювальна система Spider-8. Для формування масиву даних під час обчислень
використовуються сигнали тензометричних давачів, що надходять на вимірювальні
та реєструючі прилади. Ці сигнали, будучи
включені в міст Уітстона (Wheatstone Ch.),
дають первинний електричний сигнал, який
далі передається на ПЕОМ та виводиться у
вигляді графічного зображення безперервної
тимчасової розгортки вимірюваної величини
або у вигляді дискретних таблиць із заданим
кроком за часом.
Формування відповідних масивів даних
здійснюється автоматично комутаційно-перетворювальною станцією – багатоканальною вимірювальною системою, що являє собою апаратно-програмну платформу на базі
вимірювального підсилювача типу Spider-8
і універсального програмного забезпечення
збору та обробки експериментальних даних
типу Catman [2].
Восьмиканальний мобільний, цифровий,
вимірювальний підсилювач Spider-8 здійснює
одночасне і синхронне аналого-цифрове перетворення, цифрову фільтрацію і масштабування сигналів. Підсилювач призначений для

Рис. 1. Вимірювальний блок Spider-8

підключення давачів різної природи і схем
підключення, зокрема тензорезисторів (по
мостовій або півмостовій). Максимальна частота опитування – 9600 відліків/сек. Процесор
здійснює збір даних, тимчасове зберігання й
управління приладами. Налаштовується і контролюється на мові Script за допомогою універсального програмного забезпечення Catman
4.0, що складається з модулів налаштування,
управління та параметрування приладів. У
комплект входить бібліотека графічних модулів для візуалізації даних (тих, що надходять, і
збережених) і набір математичних функцій.
Кожен канал (рис. 2) має власний 16-бітний АЦП і джерело живлення для пасивних
давачів із регульованою напругою. Для сумісності з іншими системами є 8 цифрових входів/виходів управління.
Центральний процесор здійснює збір

Рис. 2. Функціональна схема обробки сигналів Spider-8 (SR01)
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даних, тимчасове зберігання й управління
приладом. Підключення до комп’ютера здійснюється через сучасні стандартні інтерфейси: COM (послідовний), LPT (паралельний)
або USB (за допомогою спеціального адаптера). Прилад повністю налаштовується і контролюється за допомогою програми Catman.
Під час проведення експериментальної частини роботи використовуються випробувальні
машини на розтягнення-стиснення із застосуванням спеціальних пристосувань. Зразки
виготовлені з того ж матеріалу, що й об’єкт дослідження, у вигляді планки (балки, стрижня)
шириною 40 мм, товщиною 12 мм, довжиною
250–350 мм. На зразку наклеєні тензорезистори для вимірювання деформації в поздовжньому та поперечному напрямку, а також термокомпенсаційний. Реєстрація деформації
здійснюється системою Spider-8 і ПЕОМ.
Ефективність використання цього методу
досліджувалась експериментально на спеціально виготовленому дослідному стенді (рис. 3).
Для визначення напружень та деформацій на стінках труби та муфти було застосовано метод тензометрії, оскільки він є найбільш
поширеним та найкраще задовольняє критерій «ціна – ефективність».
Вимірювання поздовжніх та кільцевих

напружень проводилось у чотирьох точках
перерізу моделі наклеюванням тензодавачів
у поздовжньому та поперечному напрямках.
Передавання та реєстрація даних від
тензодавачів здійснювалася за допомогою
персонального комп’ютера та 8-канального
тензометричного реєструючуго комплексу
Spider-8 із ліцензованим програмним забезпеченням Catman.
Сatman спеціально розроблений для завдань збору й обробки експериментальних
даних, включає в себе модулі налаштування, управління та параметрування приладів
HBM, бібліотеку графічних модулів для візуалізації даних у процесі збору та перегляду
збережених даних після експерименту, набір
математичних функцій. Можливе збереження
даних у різних форматах. Структура програми
і мова програмування Script дають змогу змінювати алгоритм роботи, додавати нові можливості і властивості. Крім безпосереднього
збору даних, вимірювальна система дає змогу проводити різні математичні перетворення
над вхідними величинами (сигналами).
При цьому результати перетворень
сприймаються так само, як і вхідні сигнали,
тобто можуть бути візуалізовані в реальному
часі і збережені в базі даних (рис. 4).

Рис. 3. Дослідний стенд із підключенням вимірювальних каналів до Spider-8
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Рис. 4. Діаграми експериментальних даних у програмі Catman
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Рис. 5. Використання системи Mathcad під час розрахунку головних напружень із застосуванням ПЕОМ

Таблиця 1. Обробка даних у пакеті MathCad

Графік вимірюваних сигналів приладом Spider-8, канал 2 (ch2)
D0 – давач, розташований вздовж осі (0°), D90 – давач, розташований поперечно осі (90°), P –
тиск усередині труби, атм.
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Таблиця 1. Обробка даних у пакеті MathCad

Головні деформації

Головні нормальні напруження

Еквівалентні напруження
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Висновки
Трубопроводи являють собою досить
складну систему, обстеження якої вимагає
значних трудовитрат. Найбільш ефективно
може використовуватися магнітний метод
оцінки напружень, що дає змогу виконати
досить велику кількість контрольних вимірів за короткий час [4].
Нами запропоновано використати магнітний метод контролю з чотириполюсним
магнітоанізотропним перетворювачем як
найбільш доцільним для практичного застосування. Метод заснований на магнітопружному ефекті – це фізичне явище,
що полягає у зміні магнітних властивостей
феромагнітних матеріалів під дією механічних сил. Так, для матеріалів із позитивною
магнітострикцією (залізо і його сплави) під
дією розтягуючих сил магнітна проникність
в напрямку розтягування збільшується, а
петля гістерезису звужується.
Для обстеження застосовувався прилад ИНИ-1Ц із накладним магнітоанізотропним давачем [4].
Оцінка НДС металу здійснюється за
діаграмою залежності інтенсивності магнітних властивостей (магнітна проникність,
параметри магнітної петлі гістерезису) від
механічної напруги металу, отриманої попередньо в лабораторних умовах для заданої марки сталі. Градуювання приладів
визначення механічних напружень здійснювалося на зразках-еталонах, зроблених з того ж матеріалу, що і досліджуваний
об’єкт.
Під час проведення низки дослідів зразок підлягав декільком циклам навантаження-розвантаження з вимірюванням показів приладу ИНИ-1Ц та тензометричною
системою Spider-8:
– Spider-8;

Рис. 7. Магнітний рельєф поверхні труби
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Рис. 6. Діаграма роботи магнітоанізотропного давача під час навантаження-розвантаження зразка

– вольтметр В7-38;
– осцилограф С1-93;
– навантажувально-розвантажувальний стенд на основі балки рівного опору;
– магнітоанізотропний давач;
– прилад для вимірювання напружень
ИНИ-1Ц.
Наведена діаграма (рис. 6) демонструє
гістерезис, який є загальною проблемою
для магнітопружної технології, де є розбіжність значень індукції під час навантаження і розвантаження. Найбільша розбіжність
виникає під час першого циклу. Під час
повторення циклів ця розбіжність зменшується.
Ще одна проблема криється в тому,
що вимірювання, виконані пересуванням
давача по поверхні труби в кільцевому
напрямку, дають досить складну картину
розподілу напружень (магнітного рельєфу)
у стінці труби з чергуванням у локальних
точках максимумів і мінімумів сигналу давача. За такого вигляду картини розподілу напружень важко отримати однозначну
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оцінку за характером і мірою впливу зовнішніх навантажень на стан трубопроводу.
Проте цей недолік має і свої переваги
порівняно з тензометричним методом, для
якого давачі закріплені на об’єкті незмінно.
Використання магнітного методу для обстеження трубопроводів дає змогу під час
аналізу кільцевих епюр виявляти ділянки

труб із концентрацією напружень, а отримані результати скорочують обсяг контролю порівняно з іншими неруйнівними методами, і під час регулярного моніторингу
приділяється особлива увага поведінці
окремих ділянок, вузлів устаткування і
трубопроводів, у яких спостерігаються підвищені рівні концентрації напружень.
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Питання дорозробки виснажених
родовищ природних газів

с Кондрат Р.М.
д-р тех. наук
ІФНТУНГ

UA

Охарактеризовано залишкові вуглеводні у виснажених родовищах природних газів. Наведено результати лабораторних і теоретичних досліджень із
підвищення газовилучення з родовищ шляхом мінімізації кінцевого пластового тиску у зонах дренування свердловин, вилучення залишкового
газу із низькопроникних, слабкодренованих ділянок пласта, витіснення з
пористого середовища залишкового газу азотом, нагнітання азоту в обводнені зони з метою регулювання переміщення газоводяного контакту, спільного видобутку газу і води із свердловин на водонебезпечних напрямах і
вторинного видобутку защемленого газу з обводнених пластів. З використанням результатів досліджень розроблено технології активного впливу на
газоносні пласти з метою підвищення газовилучення.
Ключові слова: родовище, свердловина, газ, вода, азот, обводнення, дорозробка, газовилучення.

RU

Охарактеризованы остаточные углеводороды в истощенных месторождениях природных газов. Приведены результаты лабораторных и теоретических исследований повышения газоотдачи месторождений путем минимизации конечного пластового давления в зонах дренирования скважин,
извлечения остаточного газа с низкопроницаемых, слабодренируемых зон
пласта, вытеснения с пористой среды остаточного газа азотом, закачки
азота в обводненные зоны с целью регулирования перемещения газоводяного контакта, совместного отбора газа и воды из скважин на водоопасных направлениях и вторичной добычи защемленого газа с обводненных
пластов. С использованием результатов исследований разработаны технологии активного воздействия на газоносные пласты с целью увеличения
газоотдачи.
Ключевые слова: месторождение, скважина, газ, вода, азот, обводнение, доразработка, газоотдача.

EN

Residual hydrocarbons from depleted natural gas fields are characterized.
The results of laboratory and theoretical studies on increasing gas recovery
from fields by minimizing the final formation pressure in well drainage zones,
extraction of residual gas from low-permeable, poorlydrained sections of the
reservoir, displacement of residual gas by nitrogen from the porous medium,
nitrogen injection into flooded areas in order to regulate the movement of gaswater contact, integrated production of gas and water from wells in waterhazardous areas and secondary production of impaired gas from flooded
formations. Using the results of research, the technology of active impact on
gas-bearing formations was developed in order to increase gas recovery.
Key words: field, well, gas, water, nitrogen, water flooding, additional
development, gas recovery.

УДК 622.279.5

Одним із напрямів стабілізації і нарощування видобутку газу і конденсату є
збільшення ступеня вилучення їх із виснажених родовищ. Ця проблема особливо
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актуальна для України, де значна кількість
газових і газоконденсатних родовищ вступила у період спадного видобутку вуглеводнів і завершальну стадію розробки, а
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окремі з них знаходяться на межі припинення рентабельної розробки. Виснажені
родовища ще містять значні залишкові запаси газу і конденсату і в найближчі роки
визначатимуть основний видобуток їх в
Україні. Залишковий газ і конденсат у виснажених родовищах є важливим джерелом
вуглеводневої сировини. Залучення їх у
розробку дасть змогу розширити ресурсну
базу нафтогазової галузі і сприятиме охороні надр і довкілля в умовах можливого
витікання газу з передчасно припинених
розробкою родовищ через нещільності
свердловинного обладнання, яке зносилося за десятки років експлуатації.
До залишкових вуглеводнів відносяться залишковий газ у зонах дренування видобувних свердловин, залишковий газ із
підвищеним тиском у низькопроникних,
слабкодренованих ділянках пласта, залишкові газ і сконденсовані вуглеводні у газоконденсатних родовищах, які розроблялися на
виснаження, защемлений газ в обводнених
пластах, залишкова нафта у нафтових облямівках.
Складність видобутку залишкових вуглеводнів пов’язана з особливостями завершальної стадії розробки родовищ. Вона
характеризується виснаженням пластової
енергії, низькодебітністю свердловин, нестабільною роботою свердловин за наявності у
пластовій продукції води і вуглеводневого
конденсату, погіршенням стану привибійної
зони пласта в результаті скупчення рідини
і твердої фази та деформаційних процесів,
інтенсифікацією процесів корозії обладнання та солевідкладень в умовах високої мінералізації пластової води. Тому проблема
дорозробки виснажених газових і газоконденсатних родовищ повинна вирішуватися
комплексно шляхом вилучення (витіснення)
залишкових вуглеводнів із пласта, інтенсифікації припливу їх до вибою свердловин і
забезпечення стабільної експлуатації низьконапірних обводнених газових і газоконденсатних свердловин.
В ІФНТУНГ автором разом з аспірантами і докторантами виконано комплекс досліджень із підвищення газоконденсатовилучення з виснажених родовищ природних
газів, деякі узагальнені результати яких наведено нижче.
Необхідною умовою отримання високого

коефіцієнта газовилучення за газового режиму розробки родовищ є мінімізація кінцевого
пластового тиску. Значення його залежить
від тиску на вході в установку комплексної
підготовки газу (УКПГ) і втрат тиску по шляху руху газу з пласта до УКПГ (у привибійній
зоні, стовбурі і викидній лінії свердловини).
Із спільного розв’язку двочленної формули припливу газу до вибою свердловини,
формули Адамова Г.А. для руху газу у вертикальних трубах
свердловини і формули
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середня у викидній лінії свердловини; Rк, rc відпові

коефіцієнта в’язкості і коефіцієнта стисливо

(контуру живлення) свердловини і радіус свердло
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динамічного коефіцієнта в’язкості і коефіцієнта стисливості газу у зоні дренування
свердловини; Zсер.св, Zсер.Т – коефіцієнт стисливості газу за середніх значень тиску і
температури відповідно у насосно-компресорних трубах і викидній лінії свердловини;
Е – поправочний коефіцієнт, який враховує вплив рідини у пластовій продукції на
зменшення пропускної здатності викидної
лінії; q, тис. м3/доб; Рпл, Рк, Рат, МПа; Тпл,
Тст, Тсер.с, Тсер. Т, К; Lc, LТ, Rк, rc, h, l, м; к – м2;
µ, Па·с; А (МПа)2·доб/тис. м3; В (МПа·доб/
тис. м3)2.
Якщо в розрахунках виходять із тиску на
гирлі свердловини Ру, то у формулу (1) замість тиску на вході в установку комплексної
підготовки газу підставляють гирловий тиск
(Рк=Ру), а комплексний параметр D приймають рівним нулю (D=0).
Залежність (1) встановлює зв'язок між
пластовим тиском і робочими параметрами
експлуатації свердловини, фільтраційними
характеристиками привибійної зони пласта і
конструктивними особливостями вибою, колони НКТ і викидної лінії. З використанням її
можна за промисловими даними експлуатації конкретної свердловини встановити чинники, які викликають найбільші втрати тиску
по шляху руху газу з пласта до УКПГ, і оперативно вжити заходів щодо їх зменшення.
Аналіз залежностей (1) і (2) свідчить
про велику кількість напрямів мінімізації
значення кінцевого пластового тиску і відповідно максимізації кінцевого газовилучення. Розглянемо деякі з них. У роботах [1, 2]
наведено результати досліджень впливу на
кінцевий пластовий тиск і коефіцієнт газовилучення робочого гирлового тиску, дебіту
газу і ступеня зменшення коефіцієнтів фільтраційних опорів привибійної зони пласта А і В. Дослідження проводили для умов
реальних родовищ. Результати досліджень
свідчать про ефективність оброблення привибійних зон свердловин для зменшення коефіцієнтів фільтраційних опорів А і В на всіх
стадіях розробки родовища. Найбільший
абсолютний приріст дебіту газу досягають
під час оброблення привибійних зон пласта
у початковий період розробки родовищ. При
цьому кінцевий коефіцієнт газовилучення
значно зростає із зменшенням значень коефіцієнтів фільтраційних опорів А і В до 4–
4,5 раза, а у подальшому змінюється мало.
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На завершальній стадії розробки родовищ абсолютний приріст дебіту газу від
оброблень привибійної зони пласта є не
значним у зв’язку з низьким поточним дебітом свердловин, а кінцевий коефіцієнт
газовилучення мало зростає із збільшенням ступеня зниження коефіцієнтів А і В.
Характерним є більше відносне зростання
дебіту газу під час оброблення привибійних
зон пласта на завершальній стадії розробки родовищ порівняно з початковою стадією. Оброблення привибійних зон пласта
на виснажених родовищах для очищення
пористого середовища від рідини і твердої
фази і підвищення його проникності порівняно з природним значенням покращує умови
видобування газу. На завершальній стадії
розробки родовищ на підвищення кінцевого коефіцієнта газовилучення істотно впливає зниження гирлового тиску. Цей вплив
тим більший, чим менший дебіт газу. Тому
для забезпечення високих значень кінцевого газовилучення з виснажених родовищ
необхідно поєднувати методи оброблення
привибійної зони, зниження робочого тиску
на гирлах свердловин до мінімально можливого значення та забезпечення стабільної експлуатації свердловин із мінімальним
економічно рентабельним дебітом газу.
Родовища природних газів характеризуються макронеоднорідною будовою
газоносних пластів. Переважно найбільш
продуктивна центральна частина родовища, а у напрямі до периферії проникність
пластів зменшується. Для отримання високого значення кінцевого коефіцієнта газовилучення необхідно під час проєктування
розробки родовища вибрати таку кількість і
систему розміщення на площі газоносності
свердловин різного профілю (вертикальні
і похило-скеровані, у тому числі з горизонтальним закінченням стовбура), щоб забезпечити рівномірне зниження пластового
тиску у всіх ділянках пласта і близькі значення кінцевого пластового тиску. На практиці здебільшого першочергові видобувні
свердловини розміщують у центральній частині родовища за ущільненою сіткою, а периферійну частину розбурюють пізніше за
розрідженою сіткою. У процесі розробки родовища пластовий тиск знижується швидше
у центральній частині з основною кількістю
високодебітних видобувних свердловин і
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повільніше у периферійній частині, в якій
розміщено менше свердловин із меншими
дебітами газу або на окремих ділянках видобувні свердловини можуть бути відсутні.
Між різнопроникними частинами родовища
виникає перепад тиску, за рахунок якого газ
із низькопроникної периферійної частини
перетікає у високопроникну центральну частину.
У роботах [1, 3, 4] наведено результати
досліджень взаємодії високопроникної центральної зони з видобувними свердловинами і низькопроникної периферійної зони, в
якій видобувні свердловини відсутні за проникності центральної зони 0,5 мкм2 і проникності периферійної зони 0,1·10-3; 0,5·10-3;
1·10-3; 5·10-3; 10·10-3 і 15·10-3 мкм2. Згідно з
результатами досліджень, у процесі розробки родовища перепад тиску між зонами і дебіт газу, що перетікає, поступово зростають.
Перепад тиску між зонами тим більший, а
дебіт газу, що перетікає, тим менший, чим
більша різниця у проникностях зон. На момент припинення розробки родовища (31 рік)
пластовий тиск у високопроникній центральній зоні знижується з початкового значення
36 МПа до 0,56 МПа, а у низькопроникній периферійній зоні становить 3,82 МПа
за проникності низькопроникної зони 15·10-3
мкм2. За проникності низькопроникної зони
0,1·10-3 мкм2 пластовий тиск у центральній
і периферійній зонах становить відповідно
0,29 і 31,67 МПа. Тобто за низьких значень
проникності низькопроникна зона практично не приймає участі у розробці.
Перетікання газу між зонами продовжується після зупинки розробки родовища,
що призводить до зменшення різниці тисків
між периферійною і центральною зонами.
Для значень проникності центральної зони
0,5 мкм2 і периферійної зони 15·10-3 мкм2
тиски в обох зонах на 30 рік зупинки родовища майже вирівнюються. Для значень
проникності центральної зони 0,5 мкм2 і
периферійної зони 0,1·10-3 мкм2 пластовий
тиск на 58 рік зупинки родовища становить
відповідно 1,81 і 25,6 МПа. Отже, за низької
проникності низькопроникної зони процес
перетікання газу між зонами відбувається дуже повільно. Тому необхідно застосо-
вувати методи активізації вилучення залишкового газу з низькопроникних, слабкодренованих ділянок пласта на виснажених газових

родовищах з макронеоднорідними колекторами.
Можливі такі напрями видобутку залишкового газу з низькопроникних, слабкодренованих ділянок пласта на виснажених
газових родовищах: проведення періодичної експлуатації видобувних свердловин,
розміщених на високопроникних ділянках,
з періодами зупинки для перетікання газу
з низькопроникних ділянок і наступного
відбирання газу, що перетік; проведення
у видобувних свердловинах потужних гідравлічних розривів пласта із створенням
тріщин великого радіусу; забурювання у видобувних свердловинах бокових стовбурів
великої довжини з горизонтальним закінченням; буріння на низькопроникні, слабкодреновані ділянки додаткових свердловин,
у тому числі з горизонтальним закінченням
стовбуру, для відбирання з них газу або на
гнітання невуглеводневих газів з метою витіснення пластового вуглеводневого газу у
високопроникні ділянки.
Згідно з промисловими даними щодо
закінчених розробкою родовищ, за газового режиму у пласті може залишатися до
10–15% газу від початкових запасів і більше залежно від особливостей геологічної
будови і системи розробки родовищ. Після
припинення розробки родовища можливе
деяке зростання пластового тиску в активній зоні, в якій розміщена основна кількість
видобувних свердловин, у результаті припливу газу із низькопроникних, слабкодренованих ділянок і глинистих розділів між газоносними пластами, а також розчиненого
у пластовій воді газу. Не виключається перетікання газу з родовища у верхні пласти
і на денну поверхню через експлуатаційну
колону і цементне кільце за нею, які з часом руйнуються і втрачають герметичність.
Тому на припинених розробкою родовищах
потрібно залишати частину видобувних
свердловин, переводити їх у контрольні для
спостереження за зміною пластового тиску і
за необхідності періодично уводити їх в експлуатацію.
На родовищах із низькими кінцевими коефіцієнтами газовилучення доцільно впроваджувати заходи з вилучення залишкового
газу. До можливих напрямів підвищення кінцевого газовилучення з виснажених газових
родовищ відноситься витіснення із пористого
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середовища залишкового природного газу
невуглеводневими газами і рідинами, зокрема азотом і азотоводяними сумішами.
Серед невуглеводневих газів (діоксид вуглецю, азот, димові гази) азот є найбільш
доступним. Азот можна отримати з повітря
безпосередньо на промислі з використанням мембранних, адсорбційних і кріогенних
установок, які випускаються промисловістю.
В ІФНТУНГ з використанням ліцензованої комп’ютерної програми проведено
широкий комплекс досліджень витіснення
з пористого середовища природного газу
азотом, окремі результати яких наведено
у роботах [5–7]. У дослідах вивчали вплив
на загальний коефіцієнт газовилучення і
коефіцієнт газовилучення за залишковим
газом (на момент прориву азоту у видобувні свердловини і досягнення 5% об. вмісту
азоту у пластовій продукції) тиску початку
нагнітання азоту у пласт, темпу, тривалості
і циклічності його нагнітання, системи розміщення на площі газоносності видобувних
і нагнітальних свердловин та технологічних
режимів їхньої роботи. Розглядали розміщення нагнітальних свердловин у вигляді
колової батареї на зовнішньому контурі газоносності і видобувних свердловин у вигляді колової батареї у центрі родовища з
різною відстанню між батареями свердловин і свердловинами у батареях і площове
розміщення свердловин за чотири-, п’яти-,
семи- і дев’ятиточковою системами із нагнітальною свердловиною у центрі за різної відстані від нагнітальної до видобувних
свердловин. Мінімальний пластовий тиск
на момент припинення розробки родовища
на природному режимі приймали рівним 0,1
від початкового тиску. Згідно з результатами
досліджень, залежно від системи розміщення видобувних і нагнітальних свердловин
на площі газоносності і технологічних параметрів процесу нагнітання азоту у пласт
коефіцієнт газовилучення за залишковим
газом змінюється у межах 53,97–61,82.
Результати проведених досліджень
свідчать про технологічну ефективність
витіснення залишкового природного газу
азотом із виснажених газових родовищ.
Одним із варіантів реалізації розглянутого
методу підвищення кінцевого газовилучення з виснажених родовищ є поетапне на
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гнітання азоту на окремих ділянках родовища. Спочатку на одній ділянці центральну
свердловину переводять у нагнітальну,
а навколишні свердловини продовжують
експлуатувати як видобувні. Після прориву
азоту у видобувні свердловини і досягнення 5% об. вмісту азоту у пластовій продукції
процес переносять на іншу ділянку родовища тощо.
Значна кількість родовищ природних
газів приурочена до пластових водонапірних систем. Розробка їх супроводжується
надходженням у газонасичену частину законтурної пластової води, що призводить
до поступового обводнення видобувних
свердловин і защемлення частини газу
водою у пористому середовищі. В умовах
неоднорідної будови і нерівномірного дренування продуктивних відкладів відбувається прискорене (вибіркове) переміщення
фронту води по найбільш проникних і дренованих пластах. У результаті передчасно
обводнюються видобувні свердловини, а в
обводненій зоні залишаються ділянки пласта з початковою газонасиченістю, які вода
обійшла. Для одержання високих значень
кінцевого газовилучення з родовищ за водонапірного режиму необхідно забезпечити
рівномірне переміщення контуру газоносності за площею і розрізом і мінімальні значення розмірів обводненої зони родовища
та кількості защемленого у ній газу.
У роботі [8] наведено результати лабораторних досліджень на моделях пласта
впливу нагнітання азоту в обводнений газовий пласт із защемленим газом на фазову проникність для води. У дослідах попередньо обводнювали 1/3, половину і 2/3
моделі пласта. Потім на вхід моделі подавали певний об’єм азоту, після чого проводили нагнітання води до появи її на виході моделі і припинення винесення водою
пухирців газу. Згідно з дослідними даними,
застосування азоту як блокуючого агента
після обводнення 2/3, половини і 1/3 моделі пласта призвело до зниження швидкості
руху води відповідно в 1,125; 1,3 і 1,46 раза
порівняно з дослідом за відсутності азоту.
Коефіцієнт газовилучення становив відповідно 37,5; 38,8 і 42,9% порівняно з 36,4%
без блокування азотом надходження води у
модель пласта.
З використанням результатів лабо-
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раторних досліджень розроблено технологію регулювання надходження води у
родовище з допомогою азоту. Як нагнітальні рекомендується вибирати приконтурні
свердловини, розміщені на водонебезпечних напрямах. Під час нагнітання азоту у
пласт створюються додаткові фільтраційні
опори, а також гідродинамічний бар’єр рухові води в результаті перевищення тиску
на лінії нагнітання над поточним пластовим
тиском. Це призводить до сповільнення
руху води і вирівнювання положення газоводяного контакту. Азот, який рухається
через обводнене пористе середовище, витісняє частину раніше защемленого газу. В
результаті підвищується коефіцієнт газовилучення родовища. Для запобігання швидкому прориву азоту в газонасичену частину
родовища і до видобувних свердловин рекомендовано періодично запомповувати у
нагнітальні свердловини певні об’єми води,
водних розчинів поверхнево-активних речовин і водних суспензій різних речовин для
перекриття великих порових каналів і збільшення охоплення обводненої зони впливом
азоту.
Ефективним напрямом підвищення газовилучення з родовищ в умовах надходження законтурної пластової води та обводнення свердловин є застосування технології
активного впливу на водонапірний режим. В
основу її покладено результати лабораторних досліджень, проведених автором на
вертикальних циліндричних моделях незцементованого і зцементованого пористого
середовища абсолютною проникністю 0,02–
4 мкм2 і відкритою пористістю 0,127–0,44
[9]. Довжина моделей становила 2,12 і 2,44
м, внутрішній діаметр 0,046 і 0,098 м. Початковий тиск у моделі змінювався від 4,74 до
10 МПа. Досліди проводили з моделюванням насиченості пористого середовища
зв’язаною водою. У дослідах витісняли газ
(азот) із моделі пласта за постійного тиску.
Після обводнення моделі пласта проводили три серії експериментів. У першій серії
вентиль на вході моделі перекривали, а з
допомогою вентиля на виході тиск у моделі
плавно знижували за ступенями. На кожному ступені зниження тиску модель тривалий
час промивали водою до припинення винесення пухирців газу. Потім визначали коефіцієнти фазової проникності для води, за-

лишкової газонасиченості і газовилучення.
У другій серії експериментів здійснювали
безперервне зниження тиску в обводненій
моделі пласта з різним темпом за відсутності надходження «законтурної» води і за її
надходження з водяної ємності з повітряною подушкою, підключеної до входу моделі. У третій серії дослідів вивчали рух через
обводнену модель пласта певного об’єму
вільного газу.
Згідно з результатами досліджень, у початковий період зниження тиску в обводненій моделі пласта защемлений газ в основному розширюється, залишаючись майже
нерухомим. У міру зниження тиску коефіцієнт залишкової газонасиченості обводненої моделі пласта поступово зростає. Після
зниження тиску у моделі пласта на 23–37%
порівняно з тиском заводнення насиченість
обводненого пористого середовища нерухомим газом досягає певного (критичного)
значення (34–35%) і у подальшому стабілізується. При цьому весь газ, що розширюється, стає рухомим і може бути вилучений
з моделі пласта. В окремих дослідах насиченість пористого середовища рухомим газом досягала 12%. Защемлення газу водою
у пористому середовищі, його розширення і
подальший рух із зниженням тиску призводять до істотного зниження фазової проникності для води – від 24 до 100 разів. Тобто
якщо в обводнених ділянках пласта створити умови для розширення і руху защемленого газу, то це призведе до зменшення
швидкості руху води у цих ділянках. Додаткові дослідження процесу руху вільного газу
через обводнену модель пласта із защемленим газом свідчать, що вільний газ майже без втрат проходить через обводнене
пористе середовище із защемленим газом,
а інколи навіть вилучається частина раніше
защемленого газу.
Результати лабораторних досліджень
поведінки защемленого газу в обводнених
моделях пласта із зниженням в них тиску і
руху вільного газу через обводнене пористе
середовище із защемленим газом послугували фізичною основою для створення нової технології активного впливу на процес
розробки газових родовищ із водонапірним
режимом для регулювання переміщення
контуру газоносності і підвищення коефіцієнта газовилучення.
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Суть технології полягає в експлуатації
обводнених свердловин, насамперед розміщених на водонебезпечних напрямках,
шляхом спільного відбору з них газу з водою. У процесі експлуатації обводнених
свердловин знижується пластовий тиск у
зоні їх дренування. При цьому защемлений
газ розширюється і починає рухатися, що
призводить до зниження фазової проникності для води і відповідно до сповільнення
надходження води у родовище у зоні розміщення свердловин. Експлуатація обводнених газових свердловин має такі позитивні
результати: сповільнюється у часі або взагалі запобігається обводнення інших видобувних свердловин у газонасиченій частині
родовища; забезпечується повне вироблення всіх газонасичених пластів у продуктивному розрізі свердловини; видобувається
частина раніше защемленого газу у зоні
дренування свердловини; залучається у
розробку газ із ділянок пласта з початковою
газонасиченістю, які вода обійшла. Під час
реалізації технології активного впливу на
водонапірний режим потрібно розумно поєднувати відбір води з газом з обводнених
свердловин з ізоляцією шляхів надходження води у свердловини у разі високопроникних і тріщинуватих пластів та наявності
тектонічних порушень.
Для родовищ, розробка яких завершена в результаті обводнення всіх свердловин
або які перебувають на завершальній стадії
розробки, підвищення коефіцієнта газовилучення досягається організацією вторинного видобутку газу з обводнених пластів.
Основним методом видобутку защемленого газу з обводнених родовищ є зниження
у них тиску шляхом форсованого відбирання води і газу з обводнених свердловин, при
цьому темп видобутку води повинен перевищувати темп надходження її у родовище.
Закономірності видобутку защемленого газу з обводнених пластів експериментально вивчено на лінійних моделях пласта
[1, 9]. У дослідах після заводнення моделі
пласта тиск у ній плавно знижували з різним темпом і вимірювали кількість вилучених газу і води.
Згідно з результатами досліджень, у
початковий період зниження тиску із моделі видобувається в основному вода. Дебіт
води має максимальне значення, потім різ-
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ко спадає, після чого повільно знижується.
Спочатку незначний дебіт газу поступово
збільшується, досягає максимального значення за зниження тиску від 0,3 до 0,32 від
тиску заводнення моделі і у подальшому
зменшується у зв’язку з виснаженням запасів защемленого газу. Аналогічно змінюється газоводяний фактор, проте максимум
його досягається за меншого значення тиску (близько 0,25 від тиску заводнення моделі).
Результати лабораторних досліджень
свідчать, що реалізація технології вторинного видобутку защемленого газу з обводнених пластів після повного обводнення
всіх свердловин вимагає відбору та утилізації значних об’ємів води. При цьому технологічний процес видобутку защемленого
газу є тривалим у часі і може виявитися
економічно недоцільним. Тому роботи з активного впливу на водонапірний режим для
підвищення коефіцієнта газовилучення слід
починати з появою води у перших видобувних свердловинах, продовжуючи їх експлуатацію шляхом спільного відбору газу і води.
Це сприятиме регулюванню переміщення
газоводяного контакту і зменшенню розмірів обводненої зони пласта та кількості защемленого в ній газу.
Перспективним джерелом газоподібної
вуглеводневої сировини є глибинні скупчення газу у земних надрах. Виснажені газові родовища характеризуються значним
зниженням пластового тиску порівняно із
початковим значенням. При цьому створюється великий перепад тиску між зоною
глибинних скупчень газу і виснаженим газовим родовищем, який перевищує гідростатичний тиск стовпа води. За наявності
провідних каналів газ із глибинних надр перетікатиме у виснажене газове родовище і
поповнюватиме (відновлюватиме) запаси
газу у ньому. Такими каналами можуть бути,
зокрема, тектонічні порушення.
Перетікання газу із земних надр можливе на Шебелинському газоконденсатному
родовищі. На міжнародному технологічному симпозіумі «Нові технології розробки нафтогазових родовищ» (Москва, 17–
19 березня 2004 р.) була зроблена доповідь
(А.А. Баренбаум, В.С. Григорьев, С.Н. Закиров, Р.М. Кондрат, А.Р. Лукманов «Галактоцентрическая парадигма и ее следствия
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для теории и практики разработки месторождений нефти и газа»), в якій наведено
результати досліджень надходжеання газу
у Шебелинське родовище із земних надр.
Для дослідження використано графічні залежності зведеного середнього пластового
тиску від накопиченого видобутку газу з родовища і зміни у часі зведеного середнього
пластового тиску, побудовані за фактичними промисловими даними. У процесі розробки родовища ці залежності поступово
виположуються, а в останні роки має місце
стабілізація зведеного середнього пластового тиску. Така поведінка пластового тиску
може бути у результаті надходження у родовище законтурної води, що не підтверджується промисловими даними, підключення
у розробку низькопроникних, слабкодренованих периферійних ділянок у процесі
розбурювання родовища, яке в основному завершено, і припливу газу із зовнішніх
джерел. На родовищі ймовірний приплив
газу по виявлених тектонічних порушеннях.
Тобто не виключається можливість відновлення запасів газу у результаті порушення
початкової рівноваги через промислові відбори газу.
У роботі з використанням рівняння матеріального балансу для газового родовища за газового режиму, записаного з урахуванням припливу газу із зовнішніх джерел, і
проведенням відповідних теоретичних роз-

рахунків отримано залежності зміни у часі
сумарної кількості газу, що перетік, і дебіту
газу, що перетікає. Результати розрахунків
свідчать, що в останні роки дебіт газу, що
перетікає, становить близько 2 млрд м3/рік
за майже постійного пластового тиску. Якщо
відбирати з родовища таку саму кількість
газу, то тиск у родовищі підтримуватиметься майже постійним, а родовище розроблятиметься нескінченно довгий час.
Аналогічні процеси припливу газу із глибинних надр можливі і на інших родовищах,
що вимагає проведення спеціальних додаткових досліджень.
Висновки
З використанням результатів лабораторних і теоретичних досліджень розроблено
технології активного впливу на газові родовища в умовах газового і водонапірного режимів для підвищення газовилучення, які
включають мінімізацію кінцевого пластового
тиску у зонах дренування свердловин, вилучення залишкового газу із низькопроникних,
слабкодренованих ділянок пласта, витіснення з пористого середовища залишкового
природного газу азотом, нагнітання азоту в
обводнені зони з метою регулювання переміщення газоводяного контакту, спільного
видобутку газу і води із свердловин на водонебезпечних напрямах і вторинного видобутку газу з обводнених пластів.
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