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(57) Спосіб розробки нафто газоконденсатного по-
кладу, який включає попереднє осушення і ство-
рення критичної насиченості порового простору
зон депресійних воронок свердловин шляхом кри-
тичного насичення пористого середовища гомо-
генною рідиною, який відрізняється тим, що све-
рдловини освоюють з використанням струминного
апарата, створюють критичні депресії, які забезпе-
чують винос рідини з вибою, виходячи із співвід-
ношення
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де Д Р 2 = Рпл 2 - к в ,
Де
Тв і Рв - температура і тиск на вибої свердловини,
К, МПа,
Z - коефіцієнт надстисливості газу при Рв і Тв,

А, В - коефіцієнти фільтраційних опорів пласта,
сі- внутрішній діаметр НКТ, см,
Рпл - пластовий тиск, МПа

О

Винахід відноситься до області нафтогазови-
добувної промисловості і може бути використаний
при розробці нафтогазоконденсатних покладів

Відомий спосіб розробки нафтогазоконденсат-
ного покладу (дивись патент України № 19226
опубликовани Бюл № 6 від 97 12 25), який вклю-
чає обробку пласта вуглеводневим розчинником і
водним розчином поверхнево-активних рідин
(ПАР) При цьому вуглеводневий розчинник і вод-
ний розчин ПАР одержують в пласті за рахунок
розкладання при пластових термодинамічних умо-
вах гомогенною рідиною, яку закачують в пласт, а
які гомогенну рідину використовують водний роз-
чин гідрокарбонату амонію 15 - 26% концентрації
Однак, в умовах пластових тисків нижче гідроста-
тичних виникають ускладнення при освоєнні свер-
дловин Так, заповнену рідиною свердловину при
пластовому тиску нижче гідростатичного освоїти
можна, наприклад, газліфтним способом, або ін-
шим способом (із застосуванням насосів і т п ) В

умовах постійного припливу рідини, що характерно
для газоконденсатних свердловин, експлуатація їх
без використання цих способів неможлива Слід
ВІДМІТИТИ, що застосування цих способів для екс-
плуатації газоконденсатних свердловин ускладне-
не труднощами при встановленні технологічного
режиму, а також при їх облаштуванні

Задачею винаходу є підвищення ефективності
технології збільшення конденсатовіддачі пласта за
рахунок запобігання втрат тяжких вуглеводнів в
зонах депресійних воронок свердловин

Для вирішення поставленого завдання у л/
способі розробки нафто газоконденсатного покла-
ду, який включає попередню осушку і створення
критичної насиченості порового простору зон де-
пресійних воронок свердловин шляхом критичного
насичення пористого середовища гомогенною рі-
диною, згідно з винаходом свердловини освоюють
з використанням струменевого апарату, за допо-
могою якого створюють критичні депресії, які за-
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безпечують винесення рідини з вибою, виходячи із
співвідношення

'В''

d2 IB

Тв, Рв - температура і тиск на вибої свердло-
вини, К, МПа,

Z - коефіцієнт надстисливості газу при Тв, Рв,
d - внутрішній діаметр НКТ, см,
А, В - коефіцієнти фільтраційних опорів

пласта
Сутність винаходу полягає у створенні депре-

сій на пласт, які забезпечують винесення рідини,
облаштуванні свердловин струменевим апаратом,
який забезпечує освоєння і відкачку рідини, яка
поступає на вибій Це дозволяє в більш короткий
період відібрати надлишки рідини, необхідної для
докритичного насичення порового простору і здій-
снювати подальшу експлуатацію свердловини в
умовах двофазності потоку газорідинної суміші
(ГРС) і низьких швидкостей потоку ГРС, які не за-
безпечують винесення рідини за рахунок природ-
ного фонтанування Технологічні параметри робо-
ти струменевого насоса вибирають з умови
швидкості потоку ГРС, який забезпечує винесення
рідини з вибою При цьому критична швидкість
становить 5 - 7м/с (Коротаєв Ю П , «Експлуатація
газових родовищ», М .Надра, 1975)

Аналітична швидкість (VB) на вибої газоконде-
нсатної свердловини визначається за формулою

де Тв, Рв - температура і тиск на вибої сверд-
ловини, К, МПа,

Z - коефіцієнт надстисливості газу при Тв, Рв,
q - потужність свердловини, тис м3/добу,
d - внутрішній діаметр НКГГ, см,
Визначаючи дебіт свердловини та виходячи із

двочленного закону припливу

Ph-Pl = ^q + Bq2 (2)

де Рпл - пластовий тиск, МПа,
А і В - коефіцієнти фільтраційного опору

і підставивши критичні значення швидкості (5 -
7м/с) одержимо обмеження по вибійному тиску,
який забезпечує виніс рідини з вибою

і {(001-0007) -:

де ДР 2 = Р2

П Л - Р2Е

(3),

Таким чином, регулюючи режим експлуатації
струминного апарата шляхом зміни подачі робочо-
го агента, можна створювати депресію (АР2) на
вибої, яка задовольняє умові (3), а також, яка за-
безпечує розробку пласта і винос рідини

Тиск на вибої можна заміряти шляхом спуску
глибинного манометра на вибій

На фіг показано технологічну схему експлуа-
тації таких свердловин із використанням глибин-
них струминних апаратів, яка може бути більш
ефективною Згідно З технологічною схемою в ко-
рпусі насоса вздовж осі НКТ зроблено наскрізний
прохідний канал 7, який при необхідності перекри-
вається герметизуючим вузлом 8, через який про-

пускається каротажний кабель 9 геофізичним при-
ладом 10 Установка працює наступним чином
Пакер 2 встановлюють над продуктивним пластом
12 На кабелі 9 спускають герметизуючий вузол 8 і
геофізичний прилад 10 У затрубний простір зака-
чують робочий агент - газ високого тиску Із затру-
бного простору робочий агент потрапляє в активне
сопло 4 струминного насоса Виходячи із сопла,
струмінь робочого газу захоплює (підсмоктує) га-
зорідину суміш із під пакера шляхом зниження
тиску нижче насоса під пакером Знижений тиск
через вхід 11 передається в надпакерний простір і
створює депресію на пласт В результаті пластова
рідинно-газова суміш потрапляє через вхід 11 в
струминний насос, де змішується з робочим аген-
том в камері змішування 5 і через дифузор 6 по-
трапляє в НКТ вище герметизуючого вузла, а далі
по колоні НКТ-на поверхню

Газліфтний спосіб експлуатації свердловин
полягає у введені в потік рідини додаткового газу
для зменшення середньої питомої ваги газорідин-
ної суміші та забезпечення и виносу на поверхню

Слід ВІДМІТИТИ, ЩО відкачка надлишків робочої
рідини з допомогою струменевого насоса дозво-
лить освоїти і експлуатувати свердловини в умо-
вах накопичення рідини на вибої при низьких пла-
стових тисках Крім того, створення критичних
депресій на пласт дозволить забезпечити більш
сприятливі умови фільтрації в при-вибійній зоні
пласта

Реалізація способу здійснювалася виходячи із
умов роботи св № 3 Тимофмвського НГКР Пара-
метри свердловини глибина Н = 3944м, інтервал
перфорації 3897 - 3933м, глибина спуску НКТ L =
3888м, пластовий тиск Рпл - 15 4МПа, вибійний
тиск РВИБ =11 87МПа, дебіт газу q = 15тис м3/добу,
вибійна температура Тв = 383К, внутрішній діа-
метр НКТ dHKj = 6 2см, коефіцієнти фільтраційних
опорів А = 2 49МПа2л-исм3/добу, В
0 01МПа/гис м3/добу, коефіцієнт надстисливості
при Рв і Тв - Z = 0 88 Перевіримо умову згідно з
формулою (3)

Рв {(0.01-^0007)-
TB-Z (~

IB

Після підстановки значень параметрів одер-
жимо Рвр = 1 32 -ь 0 92МПа, що більше Рв СР, а це
означає, що рідина з вибою не виноситься і свер-
дловина фонтанувати не може

Після обладнання свердловини струменевим
апаратом (рідинним ежекторним пристроєм), опус-
тивши його на глибину вище інтервалу перфорації
на 10 - 20м (Неп = 3887 - 3877м) і видаливши ріди-
ну з вибою можна забезпечити зниження вибійного
тиску з 11 8 до 6 8МПа (на 5МПа) при стовпі рідини
1000м при її густиш 0 5г/см3 При цьому розрахун-
ковий вибійний тиск становитиме 7 - 5МПа, так як
видалення рідини приведе до збільшення депресії
на 5МПа і, як наслідок, дебіту до 80тис м3/добу,
що в свою чергу знизить коефіцієнт фільтраційно-
го опору А з 2 49 до 0 67МПа2л'ис м /добу Таким
чином, видаливши рідину з вибою з допомогою
струменевого апарату, досягаються умови фонта-
нування свердловин, що підвищує поточну і кінце-
ву вуглеводневіддачу покладу
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Прибуток (економічний ефект) від реалізації
способу можна оцінити наступним чином Так, згі-
дно способу по патенту № 19226 додатковий ви-
добуток конденсату за рахунок активної взаємодії
на пористе середовище з метою вилучення кон-
денсату, який випав і докритично наситивши зону
депресійної воронки у розглянутому прикладі
склав 1 13тис т на 1 свердловину У випадку ни-
зького пластового тиску (нижче гідростатичного)
освоїти свердловину за рахунок природного фон-
танування є неможливим Тому у таких випадках
говорити про ефективність технології активної
взаємодії на зони депресійних воронок свердло-
вин можливо лише при умові наявності технологи,
яка б дозволила освоювати такі свердловини Роз-

глянутий вище спосіб із застосуванням струмене-
вого апарату дозволить реалізувати технологію
активної взаємодії на пористе середовище зон
депресійних воронок свердловин в повній мірі,
забезпечивши додатковий видобуток конденсату із
розрахунку 1 13тис т/свердл

Із врахуваням промислових втрат на реаліза-
цію технології на одній свердловині в розмірі 25%
прибутку при існуючій ЦІНІ на конденсат 4тис рубл"
складає економічний ефект 1 13 103т/св х 4тис
грнл" х 0 75 = 3 39млн руб/св Для умов гор В - 16
і В - 17 Тимофмвського НГКР, на якому є 12 сверд-
ловин, ефективність може становити 40 - 45млн
грн
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ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент)

вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна

( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90
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