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(57) Спосіб газогідродинамічних досліджень філь-
траційних властивостей пластів, що передбачає
вимір тиску, температури та дебіту газу на устале-
них режимах роботи свердловин з наступною гра-
фоаналітичною обробкою, який відрізняється
тим, що поточні дослідження здійснюються шля-
хом виміру загального тиску та дебіту газу групи
свердловин одного пласта на дослідницькій лінії
установки комплексної підготовки газу, з наступ-
ним розрахунком пластового тиску з урахуванням
коефіцієнта опору наземного обладнання та ви-
значенням середнього значення фільтраційних
властивостей пластів.

Корисна модель відноситься до газової
промисловості, зокрема, до гідродинамічних
досліджень може використовуватися при визна-
ченні поточної продуктивної характеристики при-
вибійної зони пласта.

Відомий спосіб дослідження газових свердло-
вин [Требин Ф.А., Макогон Ю.Ф., Басниев К.С. До-
быча природного газа. - Недра, 1976, с.135], що
містить визначення пластових та вибійних тисків,
обробку результатів та будування індикаторних
ліній.

Недоліком цього способу є необхідність заміру
робочих тисків безпосередньо на усті досліджува-
ної свердловини, що не завжди можливо з причин
поверхневих чи погодних умов.

Найбільш близьким до запропонованого техні-
чного рішення є спосіб проведення гідродинаміч-
них досліджень свердловин [А.Й. Гриценко, З.С.
Алиев, О.М. Ермилов, В.В. Ремизов, Г.А. Зотов.
Руководство по исследованию скважин. - М. Нау-
ка, 1995, с. 16-18], за яким дебіт газу визначається
по кожній з свердловин за даними витратоміра, що
встановлений на лінії контрольних замірів, до якої
підключені ці свердловини.

Недоліком цього способу є витрати часу на
послідовне підключення і здійснення вимірів по
кожній свердловині на 5-6 режимах роботи до до-
сягнення стабілізації тисків.

Задачею корисної моделі є підвищення опера-
тивності та достовірності визначення характерис-
тик пластів в процесі промислової експлуатації
родовищ групою свердловин шляхом виміру зага-
льного тиску та дебіту газу групи свердловин од-
ного пласта на дослідницькій лінії установки ком-
плексної підготовки газу (УКПГ), з наступним
розрахунком пластового тиску з урахуванням кое-
фіцієнту опору та визначенням фільтраційних вла-
стивостей пластів за відомими формулами.

Використання запропонованого способу суттє-
во скорочує час проведення досліджень, не вима-
гає додаткового обладнання, простий у здійсненні,
не залежить від зовнішніх факторів, погодних умов
та інших обставин, які перешкоджають проведен-
ню досліджень свердловин, що дозволяє операти-
вно визначати оптимальний технологічний режим
експлуатації видобувних свердловин в залежності
від продуктивності пластів.

В експлуатаційних умовах група свердловин,
що працює з одного об'єкту розробки, підключена
до УКПГ, яка обладнана дослідницькою лінією.

Тиск на вході дослідницької лінії визначається
манометром. Зміна режимів роботи групи сверд-
ловин здійснюється встановленою за манометром
шайбою (штуцером). Миттєва продуктивність до-
сліджуваного об'єкту розробки визначається ви-
тратоміром, який встановлений на дослідницькій
лінії.
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Змінюючи діаметр штуцера з меншого на бі-
льший встановлюються 4-5 режимів роботи групи
свердловин та 1-2 режими в зворотному порядку
(штуцер - з більшого на менший). Для кожного ре-
жиму визначається тиск на вході лінії та витрата
газу. Зміна режиму роботи свердловин проводи-
лася після повної стабілізації тиску та витрати га-
зу,  як це виконується при звичайних досліджень
однієї свердловини.

На основі отриманих даних визначається тиск
та витрата газу на кожному режимі за відомими
формулами, враховуючи коефіцієнт опору назем-
ного обладнання, визначається середній тиск на
усті свердловин, а через нього вибійний тиск на
середину залягання досліджуваного об'єкту роз-
робки, тобто визначаються необхідні дані для по-
будови індикаторної кривої в координатах Рпл

2-
Рвиб

2=Qг. Оброблення за відомою методикою от-
риманої залежності дозволить одразу визначити
продуктивну характеристику групи свердловин -
об'єкту розробки, а також встановити оптимальний
технологічний режим експлуатації видобувних
свердловин.

На родовищі проведені дослідження фільтра-
ційних властивостей пласта за експлуатаційними
даними роботи групи з чотирьох свердловин.

В групи вибирались свердловини з подібними
технологічними режимами експлуатації. Перед
проведенням досліджень свердловин виконали їх
продувку через УКПГ.

За допомогою штуцеру, що встановлений на
дослідницькій лінії, змінювали режими роботи све-
рдловин. Час роботи на кожному з режимів роботи
свердловин оцінювався по стабілізації дебіту і тис-
ку, появленню на діаграмі витратоміра чітко вира-
женої «полочки» (3-8 годин). Після стабілізації на
кожному з режимів роботи групи свердловин вста-
новленими на дослідницькій лінії установки ком-
плексної підготовки газу вимірюючими пристроями
визначали тиски та дебіт газу. Для кожного режиму
роботи групи свердловин визначили середні тиски
на усті свердловин і відповідно розрахували ви-
бійний тиск на середину залягання досліджуваного
об'єкту розробки.

За отриманими даними в координатах Рпл
2-

Рвиб
2=f(Qг) побудували фактичну середню індика-

торну криву для групи одночасно досліджуваних
свердловин та залежність депресії DР2=f(Qг) і ро-
бочого Рроб=f(Qг) тиску від сумарного дебіту.

За відомою двочленною формулою припливу
газу до вибою свердловини з урахуванням отри-
маних результатів досліджень визначили коефіці-
єнти фільтраційного опору А і В.

Згідно результатів досліджень визначений оп-
тимальний технологічний режим експлуатації чо-
тирьох видобувних свердловин в залежності від
продуктивності пласта.

В результаті використання запропонованого
способу час проведення досліджень групи сверд-
ловин зменшився у 5-6 раз і їх виконання в меншій
мірі залежить від поверхневих чи погодних умов.
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