
  

ЛЕКЦІЯ 

Тема 4. Випробування свердловин.  

 

План лекції: 

1. Освоєння свердловин. 

2.  Параметри природних вуглеводневих газів.  

3.  Дослідження свердловин на неусталених режимах.  

4. Обробка результатів досліджень. 

 

Освоєння свердловин 

Після вторинного розкриття виникає потреба в отриманні припливу.  

Основний принцип виклику припливу є створення депресії на пласт.  

Оскільки у стовбурі свердловини знаходиться рідина є дві можливості створити 

депресію – зниження рівня або зміна густини  

При створенні депресій важливо враховувати пластові тиски та чим складено 

колектор 

Якщо приплив неможливо викликати необхідно проводити додаткові роботи. 

Зниження рівня проводиться при закачуванні у затрубний простір стиснутого 

повітря або азоту з виштовхуванням рідини через трубний простір, при цьому 

також можуть додавати ПАВ. Також як метод освоєння використовують 

перемінні тиски пачками закачується повітря а потім рідина – це дозволяє також 

очистити привибійну зону. 

Один з варіантів для зменшення репресії на пласт є подача повітря через кабель-

трубку (колтюбінг). 

 

Основними завданнями – геолого-промислових досліджень є:  

1. визначення колекторських та фільтраційно-ємнісних властивостей 

пласта,  - а саме проникність, гідропровідність, п’єзопровідність.  

2. Визначення гідродинамічних і термодинамічних параметрів  

 тисків – на гирлі свердловин,  вибійні, пластові. 

температури на гирлі та на вибої при потребі у точці по стовбуру свердловини. 



  

Та зміни цих параметрів у стовбурі свердловини та у площині і розрізі пласта. 

3. Також відбір проб пластових флюїдів для визначення їх фізико-хімічних 

властивостей (це – в’язкості, густини, коефіцієнта надстисловості, вологості 

газу). 

4. Зміни фазового стану при русі газу у пласті-стовбурі свердловини-

наземному обладнанні. 

5. визначення параметрів для встановлення оптимального режиму роботи 

свердловин. 

 

Види досліджень, які використовуються для вирішення поставлених завдань: 

Газогідродинамічні проводяться безпосередньо на свердловині. – Зняття кривих 

відновлення тиску (КВТ) після зупинки свердловини; Зняття кривих стабілізації 

тиску і дебіту при роботі свердловини на режимі (з визначеним діаметром шайби, 

штуцера, діафрагми); Зняття індикаторної прямої, яка відображає залежність між 

вибійним тиском і дебітом при роботі свердловини на різних режимах. 

 

Газоконденсатні дослідження – Направленні на дослідження об’єму винесення 

газового конденсату та визначення фазового стану газо-конденсатних систем. 

Давайте розглянемо спочатку газоконденсатні дослідження, а потім вернемося 

до газогідродинамічних досліджень, оскільки вони є головними серед 

промислово-геологічних досліджень.  

Отже, Газоконденсатні дослідження проводяться переважно на гирлі 

свердловини з відбором частини потоку газу на наступною його сепарацією на 

термостатируємій установці. Головною особливістю ГД є необхідність відбору 

потоку газу де буде рівномірно розподілені фази – рідка і газова.  

Тобто треба відібрати «показну пробу» показний потік. Час досліджень однієї 

свердловини може досягати двох діб. При дослідженнях встановлюють об’єм та 

вагу стабільного і сирого конденсату. Сирий конденсат це конденсат, який при 

стандартних умовах містить розчинені у ньому вуглеводні у газовому стані. 

Стабільний конденсат вже не містить розчинені гази. 



  

Для розуміння ГД необхідно враховувати, що газовий конденсат при змінах 

термобаричних умов може переходити з газового стану у рідке, що називається 

ретроградна конденсація і навпаки. За проведеними дослідженнями можна 

встановити як веде себе ГК система у пласті- стовбурі-наземному обладнанні.  

Дослідження з відібраними пробами проводяться на бомбі РVT. А проведені 

раніше фундаментальні дослідження дозволяють визначити настання умов для 

ретроградної конденсації. 

Також дослідження з визначення вмісту газового конденсату проводять і на 

промислових сепараторах на УКПГ. 

Окремим видом досліджень є дослідження випадіння конденсату на 

магістральних газопроводах. 

При розробці газоконденсатних родовищ обов’язково розраховується видобуток 

конденсату та об’єм що не можна видобути через його випадіння. 

У випадку великого початкового конденсатного фактору пропонується  режим 

розробки покладів з підтриманням пластового тиску. Називається сайклінг-

процес. Підтримання відбувається при закачуванні сухого природного газу у 

пласт. Додатково це дозволяє розчинити у газі частку конденсату що випав. 

 

Тепер повернемося до газогідродинамічних досліджень. 

  

За метою досліджень та за станом розробки родовищ дослідження свердловин 

можна поділити на первинні, поточні, спеціальні. 

Первинні – проводяться на усіх свердловинах, що виходять з буріння. 

Дослідження проводяться у повному обсязі оскільки вони є базовими для 

подальшого у розробці родовищ при цьому газ випускається в атмосферу. 

При цьому визначається: 

1. Статичний тиск на гирлі 

2. Пластовий тиск – вимір або розрахунок 

3. Вибійні тиски на різних режимах роботи свердловини 

4. Дебіти газу за даними ДВКТ 

5. Температуру газу на гирлі вибої  



  

6. Кількість рідини, конденсату, твердої фази. 

7. Відбираються проби газу, конденсату й іншого 

 

Поточні дослідження проводяться на експлуатаційних свердловинах 

родовищ що розробляються. За правилами у квартал повинно бути охоплено 

25% фонду свердловин. 

Спеціальні дослідження проводяться для визначення окремих параметрів.  

  

Як ми визначилися промислово-геологічні дослідження охоплюють нафтогазові 

свердловини тому треба знати фізико-хімічні властивості вуглеводнів  

 

Природні гази, що видобуваються на газових, газоконденсатних і 

газонафтових родовищах являють собою багатокомпонентні системи, що 

складаються з граничних вуглеводнів та не вуглеводневих компонентів. 

Граничні вуглеводні описуються формулою CnH2n+2 і в залежності від числа 

атомів вуглецю в молекулі можуть перебувати за нормальних умов в двох 

агрегатних станах: гази – вуглеводні, що містять в молекулі до чотирьох атомів 

вуглецю (від СН4 до С4Н10); рідини – вуглеводні, та мають п’ять і більше атомів 

вуглецю (С5Н12+в). Важкі вуглеводні в залежності від температури і тиску 

можуть бути розчиненими в легких, або знаходитись в рідкому стані. 

З не вуглеводневих компонентів природні гази містять Азот, вуглекислий 

газ, сірководень та інш., а також інертні гази – Ar, Cr, Xe, H2, He. Крім того, 

природний газ насичений парами води. 

Склад природного газу зазвичай викладається в об'ємних або масових 

частках одиниці чи процентах. Об'ємний склад газових сумішей є і молярним 

складом, так як об’єм одного моля любого газу при 0 0С та 760 мм рт.ст. дорівнює 

22,4 л/моль. Основні параметри газів, які містяться у природному газу наведено 

у Табл. ІІ.І в інструкції. 

Густина газу і газоконденсатних сумішей. 

Одним з основних параметрів, який характеризує газ це його густина – маса 

одиниці об’єму газу. Розмірність у СІ – кг/м3; в СГС – г/см3. Густина газу відомого 



  

складу визначається як сума множень густин окремих компонентів – ρ  на їх 

об'ємний вміст – х. 
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Густина сухого газу визначається за ф-лою: 
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Z -  коеф. надстисловості 

н - густина газу при нормальних умовах 

Треба зазначити, що при технічних розрахунках у газовій промисловості 

використовують стандартні умови – 20 0С та 760 мм рт.ст. 

Для практичних розрахунків часто використовується відносна густина газу по 

повітрю, яка дорівнює відношенню густини газу до густини повітря при 

стандартних умова: 

в
 

 

 

в - 1,205 кг/м3 

 

Привести приклад для розрахунку густини газу 

 

Критичні та приведені параметри газу 

 

Основні параметри, що характеризують стан газу – об’єм, тиск, 

температура. Рівняння, що пов'язують ці параметри, називаються рівняннями 

стану газу. 



  

Рівняння стану ідеальних газів – відсутні міжмолекулярні взаємодії: 

RTPV   

 

Але у реальних газів відбувається значна взаємодія між молекулами, що 

пов’язано з їх розмірами. Тому при характеристиці реальних газів необхідно 

вводити додаткові параметри, які характеризують потенціал міжмолекулярної 

взаємодії. 

В інженерних розрахунках використовують рівняння Менделєєва-

Клапейрона, яке вводить коефіцієнт який враховує відхилення реальних газів від 

ідеального газу – коеф. надстисливості.  

zRTp

zRTPV





 

 

z – коеф. надстисловості; 

R – газова постійна 

 

Критичним називається такий стан речовини при якому густини речовини 

та насиченого пару над ним дорівнюють одне одному. Параметри, які 

відповідають цьому стану називаються критичними. 

Для природного газу критичні параметри визначаються як псевдокритичні. 

У тому випадку коли компонентний склад газу невідомий, псевдо критичні 

параметри можна визначити по відносній густині газу (див. Інструкцію). 

Приведені параметрами визначаються як відношення тиску та 

температури до їх псевдо критичних значень. 
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Приведені та критичні параметри дозволяють використовувати принцип 

відповідностей для визначення коеф. надстисловості, в’язкості та інш. 

параметрів. 

Принцип відповідних станів – якщо дві чи декілька речовин задовольняють 

одному і тому ж рівнянню, мають однакові два з трьох приведених параметрів, 

то й третій параметр буде однаковий. 

У загальному вигляді єдиного приведеного рівняння, для усіх речовин 

немає. Але для речовин які відносяться до одного хімічного типу і які мають 

однакові значення критичних параметрів закон відповідних станів виконується.   

Коеф. надстисловості 

- функція тиску, температури та складу газу. 

Метод визначення Z слід обирати виходячи зі складу газу. 

Більшість методів засновано на застосуванні принципу відповідних станів. 

Вирішення задачі з находження Z: 

1. Находження нормальної і відносної густин газу 

2. Находження критичних параметрів 

3. Находження приведених параметрів  

4. За номограмами з "Інструкції …" розрахувати Z. 

 

За видами за видами газогідродинамічні дослідження поділяються на  

a. дослідження на стаціонарних режимах 

b. дослідження на нестаціонарних дослідженнях 

 

Дослідження свердловин на нестаціонарних режимах 

Хід досліджень – після останнього режиму досліджень і усталеного дебіту 

свердловину закривають для запису КВТ. Тиски записують по затрубному через 

рівні проміжки у таблиці розмірність часу у секундах. Запис ведеться до повної 

стабілізації – може бути декілька днів. 

 



  

обробка даних базується на рівнянні 
tРвиб lg2  

 

Розрахувавши Рвиб
2 ата2 та маючи час досліджень будується лінія КВТ. Далі 

графо-аналітичним методом визначаються коеф. α  та β вони потрібні для 

визначення параметрів пласта, а саме:  

 провідність - 

TnZQkh 0149,0


 

к – проникність, Д; 

Н – ефективна товщина колектора 

м – в’язкість газу. 

 п’єзопрвідність  

 mh – пористість на товщину  

 

Фактори, які впливають на КВТ 

При інтерпретації КВТ треба знати і враховувати фактори, які можуть вплинути 

на тиски на вибої і на характер відновлення. 

1. Скін-фактор 

2. Площинна неоднорідність пласта 

3. Технологічні 

4. Неізотермічність процесу 

В ідеальному варіанті та при дослідженні нафтових свердловин або свердловин 

з великим виносом рідини (ПВ, КС) запис вибійного тиску робиться глибинним 

манометром безпосередньо у свердловині. 

 

Обробка результатів досліджень: 

Найбільш поширений це метод Хорнера – він базується на формулі  
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Як і в інших задачах з гідродинаміки при рішенні рівнянь використовуються 

граничні умови – у даному випадку необмежений пласт та обмежений пласт з 

постійним тиском на контурі. 

Х- коеф. п’єзопровідності 

Rс.пр – приведений радіус свердловини 

Q – дебіт свердловини на останньому режимі. 

 

 Питання для самоконтролю знань студентами: 

1. Які основні завдання геолого-промислових досліджень? 

2. Дайте визначення стандартним і нормальним умовам. 

3. Для чого використовується коефіцієт надстисловості? 

4. По якому манометру знімається тиск при запису КВТ? 

5. Провідність пласта – чому важлив цей параметр?  

 

 

 

 


