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Анотація. Зниження проникності колектора за рахунок забруднення пор 

дрібними частинками або зниження продуктивності свердловини - добре 

відомі явища, тому метою даної роботи є вивчення використання імпульсно-

хвильових методів впливу на привибійну зону пласта, як одного з методів 

відновлення початкової проникності. Дана технологія дозволяє збільшити 

продуктивність видобувних свердловин за рахунок застосування імпульсно-

хвильового впливу на пласт, який є одним із перспективних методів на 

сьогоднішній день. 
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Вступ. практика розробки нафтогазових родовищ в Україні показує, що 

30-65% початкових запасів нафти залишаються невилученими. Дефіцит 

паливно-енергетичних ресурсів в країні постійно збільшується. Однією з 

причин зниження продуктивності нафтогазових свердловин є забруднення 

привибійної зони під час розкриття пластів та їх експлуатації. Існуючі 

технології, які широко використовуються для підвищення продуктивності 

нафтогазових свердловин, не забезпечують належних показників експлуатації 

свердловин. Тому  у даній статті проаналізовано сучасний стан методів і засобів 

підвищення продуктивності нафтових свердловин імпульсно-хвильовими діями 



на пласти на основі огляду літературних джерел, в яких описуються технічні 

засоби і методи, що використовуються у тій чи іншій технології. 

Імпульсно-хвильова дія, як метод впливу на продуктивний пласт, 

відноситься до перспективних методів дії на привибійну зону пласта. Вперше 

цей метод був випробуваний на нафтогазових промислах ще в 60-х роках ХХ 

ст., і відразу ж було отримано позитивні дані про його технологічну 

ефективність. Дана технологія не потребує дорогого обладнання та є екологічно 

безпечною, виконується за допомогою типового нафтопромислового 

обладнання.  

 
Рисунок – Кольматація пори.  

 

Обробка привибійної зони імпульсно-хвильовим методом збільшує 

приймальність нагнітальних і продуктивність видобувних свердловин. Дані 

методи дозволяють оптимізувати витрати нафтовидобувної компанії у випадку, 

коли використання більш дорогих методів підвищення продуктивності є 

нерентабельним. 

Суть імпульсно-хвильової дії на пласт полягає в створенні пружних 

коливань у привибійній та міжсвердловинній зонах пласта. Для цього 

необхідно передати енергію з поверхні до опущеного обладнання, або створити 

коливання необхідної потужності на поверхні та забезпечити їх передачу до 



пласта. Градієнти тиску у привибійній зоні пласта створюються 

свердловинними, або наземними гідравлічними генераторами пружних 

коливань.  

Швидкість розповсюдження пружних коливань 𝐶𝐶𝑛𝑛 у середовищі є 

величиною постійною, яка визначається фізичними параметрами 

продуктивного пласта. Чисельник виразу (1) дорівнює швидкості зміни тиску у 

часі. 

grad p = 
𝛥𝛥𝛥𝛥  
𝛥𝛥𝛥𝛥   

 = 𝛥𝛥𝛥𝛥
𝐶𝐶𝑛𝑛×𝛥𝛥𝛥𝛥 

=  
𝛥𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥𝛥𝛥
𝐶𝐶𝑛𝑛

        (1) де:  grad p – 

градієнт тиску, МПа/м; 

  𝛥𝛥𝛥𝛥 -  перепад (зміна) тиску між двома одиничними ділянками 

середовища, МПа; 

  𝛥𝛥𝛥𝛥 – відстань між ділянками середовища, м, 

  𝐶𝐶𝑛𝑛 - швидкість розповсюдження пружних коливань.  

Після імпульсно-хвильової дії створюється оптимальна для конкретних 

геолого-технічних умов депресія на пласт з допомогою стандартних технологій 

та обладнання з метою видалення кольматанту із привибійної зони пласта. 

Затримки зі створенням депресії на пласт призводять до повторної 

коагуляції частинок кольматанту (самовідновлення коагуляційних структур) і 

тим самим до повторного блокування привибійної зони пласта. Після 

імпульсно-хвильової дії на пласт приплив рідини з пласта буде стабільним. 

Найбільш розповсюдженими у даний час є технічні засоби і методи імпульсно-

хвильової дії на пласти із використанням глибинного обладнання, 

встановленого на вибої свердловини. 

Методи та обладнання для імпульсно-хвильової дії на продуктивні пласти 

можна поділити на чотири групи: 

І група – для здійснення впливу на привибійну зону пласта із свердловини. 

ІІ група – для здійснення впливу на привибійну зону пласта та на пласт в 

цілому зі свердловини. 

ІІІ група – для здійснення впливу на пласт з гирла свердловини. 



ІV група – для здійснення впливу на пласт із денної поверхні поза 

свердловиною. 

Незважаючи на позитивні результати, під час використання імпульсно-

хвильвих методів, проведений аналіз виявив багато невирішених технологічних 

проблем: 

1) невелика потужність і довговічність роботи генераторів; 

2) низький коефіцієнт корисної дії генераторів; 

3) необхідність створення генератора з необхідними частотними 

характеристиками для різночастотного впливу на привибійну і 

міжсвердловинну зони пласта; 

4) складність виготовлення генераторів та незручність у користуванні; 

5) недовговічність генераторів при роботі з рідинами, які містять абразивні 

забруднювачі; 

6) неможливість роботи одного генератора як в рідинному, так і в газовому 

середовищі. 

Висновок: аналіз та досвід сучасного стану методів і засобів імпульсно-

хвильових дій на пласт свідчить про їх велику різноманітність із застосуванням 

різних способів створення пружних хвиль у пласті, великим діапазоном частот 

(0,25…106 Гц) та інтенсивностей (0,1 Вт/см2…125 кВт/см2), значною кількістю 

конструктивних рішень глибинного, гирлового та наземного обладнання. 

Вказане свідчить про інтенсивний розвиток даного науково-технічного 

напрямку і його перспективність, у першу чергу для підвищення 

нафтогазовилучення із пластів без застосування хімічних реагентів і нагрівачів, 

зважаючи на зменшення видобувних запасів вуглеводнів у світі. Перевагою 

вказаних методів є їх ефективність, відносно низька вартість, низька 

енергомісткість, екологічність.   
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