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Охарактеризовано причини і характер забруднення привибійної зони свердовин на виснажених газових
і газоконденсатних родовищах. Показано, що в умовах зниженого пластового тиску неможливе повне очищення привибійної зони пласта від забруднень потоком пластового газу. Обґрунтовано застосування гідропіскоструминної перфорації, як одного із ефективних методів покращення гідродинамічного зв`язку свердловини із пластом. Наведено види, суть і технологію проведення гідропіскоструминної перфорації свердловин. Виконано аналіз досліджень впливу на ефективність гідропіскоструминної перфорації свердловин природних, технологічних і технічних чинників (міцності порід на стискування, кількості, діаметра і просторового розміщення насадок у перфораторі, перепаду тиску на насадках, витрати рідини). Показано, що при
традиційній технології проведення гідропіскоструминної перфорації свердловин з використанням в ролі
робочого агента-пісконосія води і водних розчинів ПАР відбувається поглинання пластом значної кількості
рідини. При подальшому освоєнні свердловини поглинуту рідину важко вилучити з пласта. В результаті
після освоєння свердловина часто працює з меншим дебітом газу, ніж до проведення перфораційних робіт.
Наведено можливі типи робочих агентів-пісконосіїв для піскоструминної перфорації свердловин (водні розчини ПАР і полімерів, емульсії різного типу, водогазові суміші, пінні системи, зріджений газ). Виконано аналіз експериментальних досліджень застосування водогазових сумішей для гідропіскоструминної перфорації
свердловин. Обґрунтовано застосування азотних пін для перфорації свердловин, охарактеризовано технологію перфорції з використанням пін. Наведено результати проведених розрахунків параметрів гідропіскоструминної і газогідропіскоструминної перфорації свердловини 812-П Монастирчанського газоконденсатного родовища, які свідчать про більшу технологічну ефективність газогідропіскоструминної перфорації
свердовин.
Ключові слова: свердловина, експлуатація, інтенсифікація, виснажені родовища, газогідропіскоструминна перфорація.
Охарактеризованы причины и характер загрязнения призабойной зоны скважин на истощенных газовых и газоконденсатных месторождениях. Показано, что в условиях пониженного пластового давления
невозможно полное очищение призабойной зоны пласта от загрязнений потоком пластового газа. Обосновано применение гидропескоструйной перфорации как одного из эффективных методов улучшения гидродинамической связи скважины с пластом. Приведены виды, смысл и технология проведения гидропескоструйной перфорации скважин. Выполнен анализ исследований влияния на эффективность гидропескоструйной
перфорации скважин природных, технологических и технических факторов (прочности пород на сжатие,
количества, диаметра и пространственного расположения насадок в перфораторе, перепада давления на
насадках, расхода жидкости). Показано, что при традиционной технологии проведения гидропескоструйной перфорации скважин с использованием в качестве рабочего агента-песконосителей воды и водных растворов ПАВ происходит поглощение пластом значительного количества жидкости. При дальнейшем
освоении скважины поглощенную жидкость трудно извлечь из пласта. В результате после освоения скважина часто работает с меньшим дебитом газа, чем до проведения перфорационных работ. Приведены
возможные типы рабочих агентов-песконосителей для пескоструйной перфорации скважин (водные растворы ПАВ и полимеров, эмульсии различного типа, водогазовие смеси, пенные системы, сжиженный газ).
Выполнен анализ экспериментальных исследований применения водогазовых смесей для гидропескоструйной
перфорации скважин. Обосновано применение азотных пен для перфорации скважин, охарактеризована
технология перфорции с использованием пен. Приведены результаты проведенных расчетов параметров
гидропескоструйной и газогидропискоструминнои перфорации скважины 812-П Монастирчанского газоконденсатного месторождения, которые свидетельствуют о большей технологической эффективности газогидропискоструминной перфорации свердовин.
Ключевые слова: скважина, эксплуатация, интенсификация, истощенные месторождения, газогидропескоструйная перфорация.
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The causes and nature of the well bottom-hole zone contamination on depleted gas and gas condensate fields
were characterized. It is shown that under conditions of reduced formation pressure it is not possible to ensure
cleaning of the formation bottom-hole zone using the formation gas flow. The application of hydro-sand-blast
perforation as one of the most effective methods to improve the hydrodynamic connection of the well and formation
was grounded. The types, nature and technology of hydro-sand-blast perforation of wells were described. The
analysis of hydro-sand-blast perforation efficiency and its impact on wells within the terms of natural, technological
and technical factors (rock strength in compression, diameter and spatial arrangement of nozzles in the perforator,
differential pressure in the nozzles, flow rate) was performed. It was shown that the conventional technology of
hydro-sand-blast perforation of wells, using SAS water solutions as sand carrier agents, a significant amount of
fluid is absorbed by the formation. The absorbed fluid is quite difficult to remove from the formation during further
well development. As a result, after the well development, it often works with a smaller gas flow rate, than before
perforation. Possible types of sand carrier agents for hydro-sand-blast perforation (SAS water solutions and
polymers, various types of emulsions, water-gas mixtures, foam systems, liquefied gas). The analysis of experimental
studies of water-gas mixtures for well hydro-sand-blast perforation. The application of nitrogen foam for
hydro-sand-blast perforation of wells was justified, perforation technology using foam was described. The
calculation results and parameters of hydro-sand-blast perforation and gas hydro-sand-blast perforation of well
812-P of Monastyrchanske condensate field was presented, indicating a greater technological efficiency of well gas
hydro-sand-blast perforation.
Keywords: well, operation, intensification, depleted fields, gas hydro-sand-blast perforation.

Вступ. Більшість родовищ природних газів
України вступили у період спадного видобутку
газу, частина з них перебуває на завершальній
стадії розробки. У процесі тривалої розробки
родовищ відбувається кольматація привибійної
зони свердловин частинками твердої фази –
продуктами руйнування порід, які переносяться
потоком газу. У привибійній зоні можливе також скупчення інгредієнтів бурового і цементного розчинів, які використосовуються під час
спорудження свердловин, пластової води, вуглеводневого конденсату, який випадає з газу на
газоконденсатних родовищах, солей, які випадають з пластової води, і технічнологічних рідин, які використосовуються при ремонті свердовин. В результаті забруднення привибійної
зони пласта виникають додаткові фільтраційні
опори рухові газу і відповідно зменшується дебіт свердловин. Для підвищення дебіту газу
потрібно покращити гідродинамічний зв`язок
пласта із свердловиною. До ефективних методів інтенсифікації припливу газу до вибою свердловини на виснажених газових і газоконденсатних родовищах відноситься проведення гідропіскоструминної перфорації свердловин з
метою зменшення фільтраційних втрат тиску у
привибійній зоні, підключення в розробку раніше перфорованих інтервалів пласта, які не
працюють через кольматацію, а також підключення в розробку неперфорованих газонасичених прошарків малої товщини і низької проникності, які на ранній стадії розробки родовищ в
умовах високих дебітів газу вважались неперспективними. Гідропіскоструминна перфорація
свердловин на завершальній стадії розробки
родовищ має свої особливості, які пов`язані з
поглинанням пластом значних об`ємів рідинипісконосія. При подальшому освоєнні свердловини поглинуту рідину важко вилучити з пласта, тому часто після проведення гідропіскоструминної перфорації свердловин дебіт газу
зменшується. Наведене обґрунтовує доцільність проведення додаткових досліджень з метою вдосконалення технології проведення гідропіскоструминної перфорації свердловин на
виснажених газових і газоконденсатних родовищах.
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Аналіз досліджень з гідропікоструминної
перфорації свердловин
Перфорація є елементом конструкції свердловини і визначає гідродинамічну досконалість свердловини за якістю розкриття пластів.
Перфорація характеризується щільністю, довжиною та якістю перфораційних каналів. Розкриття продуктивних пластів може здійснюватися такими способами перфорації: кульовою,
торпедною, кумулятивною і гідропіскоструминною [1]. Під час перфорування утворюються канали в експлуатаційній колоні, цементному кільці і, частково, у породі, через які пластові флюїди проникають у свердловину. Гідропіскоструминна перфорація охарактеризовується найбільшою технологічною ефективністю і
найвищою досконалістю свердловини за характером розкриття пласта порівняно з іншими
видами перфорації. Вона забезпечує найбільшу
довжину перфораційних каналів (до 400 мм і
більше), можливість створення у привибійній
зоні різнопрофільних каналів, у тому числі з їх
перетинанням і неущільнену поверхню каналів
[2, 3].
Суть гідропіскоструминної перфорації полягає в нагнітанні під високим тиском рідини з
абразивним матеріалом (піском) у насоснокомпресорні труби, на кінці яких кріпиться
перфоратор з насадками. На виході з насадок
утворюється струмінь рідини з піском, який
рухається з великою швидкістю і за рахунок
кінетичної енергії руйнує експлуатаційну колону, цементне кільце за нею та пласт-колектор,
утворюючи в ньому тупиковий циліндричний
канал. Механізм гідропіскоструминної перфорації свердловини детально розглянуто в роботах [4, 5, 6, 7].
Перфораційні канали можуть бути горизонтальними, похилими чи у формі щілин. Канали, утворені в породах міцністю на стискування
20-150 МПа, мають довжину 100-400 мм і поверхню фільтрації 200-500 см2. Оскільки поверхня фільтрації таких каналів у десятки разів
більша за поверхню каналів, які утворюються
при кумулятивній перфорації, то гідропіскоструминну перфорацію доцільно використову-
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