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СИНЕРГЕТИЧНА ПРИРОДА ПОВЕДІНКИ НАФТОГАЗОВОГО ПЛАСТА
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗКРИТТЯ Й ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРИПЛИВУ
SYNERGETIC NATURE OF OIL AND GAS RESERVOIR BEHAVIOR AND ITS INFLUENCE ON THE EFFICIENCY
OF OPENING AND INCREASE WELL PRODUCTIVITY
У статті розглянуто поведінку відкритої термодинамічної системи “свердловина – пласт”.Порівнюється внутрішня енергія пласта з енергією
зовнішньої вибухової дії зі свердловини. На конкретних прикладах показано, що поведінка такої системи підпорядкована законам синергетики
й унаслідок слабкої дії на пласт зі свердловини спостерігаються великі нелінійні ефекти зростання продуктивності завдяки внутрішній енергії
пласта. Ця енергія генерується внаслідок сумарної дії пластового й гірського тисків.
Ключові слова: синергетика, система “свердловина – пласт”, внутрішня енергія пласта, енергія зовнішнього впливу.
The article continues the author’s series of works on the application of synergetic theory to understand and describe the processes and phenomena that accompany the search and development of mineral resources. The research results show that the synergetic theory is universal and allows
to understand and describe a wide range of phenomena and processes that occur in geological exploration and mining: dynamic phenomena in mines
(outbursts of rocks and coal), spontaneous сombustion of сoal in coal mines, emergency outbursts of oil and gas from exploration wells, destruction
of high-pressure pipelines, geodynamic phenomena in quaternary deposits, sedimentary rocks, and in the geological structures of the crystalline
basement. One of the signs of processes and phenomena that have a synergistic nature is the nonlinear nature of the system’s response to weak
perturbations. Minor disturbances slightly change the structure of geological material, in some cases change the mechanical and physical properties
of formation �uids. This creates the conditions for disturbing the unstable equilibrium of the system at the bifurcation points and its transition to
another equilibrium state with other thermodynamic parameters that characterize the new state of the system. Such transitions are characterized
by kinetic and phase transitions. In particular, in the reservoir rock, in coal, micro- and macrocrack systems are formed and developed. The shape of
dissipative structures is described using fractal theory. The duration of self-organization of dissipative structures and the transition of the system to
a new equilibrium state depends on the type of dissipative structures, the properties of the environment in which they are formed, and the speed of
physicochemical processes.
The article considers the behavior of the system “well – rock formation” as an open thermodynamic system. The internal energy of the formation
is compared with the energy of external explosive action from the well. Speci�c examples show that the behavior of such a system is subject to the
laws of synergetics and as a result of weak action on the formation from the well there are signi�cant nonlinear effects of productivity growth due to
the internal energy of the formation. This energy is generated by reservoir and rock pressures.
Keywords: synergetics, system “well – formation”, internal energy of the formation, energy of external in�uence.

Вступ. Синергетична природа поведінки живих і неживих
термодинамічних систем на сьогодні вважається універсальною і їй підпорядковані всі явища й процеси, які супроводжують розробку корисних копалин та експлуатацію технічних
об’єктів і споруд. Прикладами можуть слугувати катастрофічні руйнування магістральних трубопроводів, аварійні викиди нафти й газу, гірські удари та інші газодинамічні явища
під час підземної розробки корисних копалин, раптові геодинамічні явища (зсуви, просідання, землетруси) та руйнування
будівельних споруд і великих технічних конструкцій. Усі ці
явища мають синергетичну природу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Докладний аналіз причин цих явищ, перелік яких далеко не повний, їхній
зв’язок з розмірами структурних елементів у середовищі
(блоки, зерна, мікро- і макротріщини), дисперсією міцності
й характером руйнування матеріалів: крихкий, в’язко-крихкий або в’язкий, викладено у фундаментальних працях [8, 15]
і частково публікаціях [2, 4, 5].
З позиції сучасної фізики твердого тіла та термодинаміки
нафтогазовий пласт, розкритий свердловиною, є відкритою
термодинамічною системою, що перебуває в незрівнова© Ю. І. Войтенко, 2020, с. 33–36
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женому стані. Згідно із сучасним підходом до аналізу таких
систем, їхня поведінка, сценарій розвитку фізичних і хімічних процесів у них визначається принципом мінімуму виробництва ентропії. Водночас перехід з одного термодинамічного стану в інший залежить від внутрішньої енергії пласта w
і значень відповідних параметрів: q – величина геостатичного тиску, θ – об,ємної деформації породи-колектора, Тпл, рпл
– пластової температури й тиску. Внутрішню енергію пласта
обчислюємо за формулою
w ≈ λ0 + Q ,
де λ0 – питома енергія пружного чи непружного деформування породи-колектора під впливом літостатичних і тектонічних напружень, Q – енергія ізотермічного стиснення нагрітого газу. Перехід з одного термодинамічного стану в інший зі
стрибкуватою зміною ентропії з формуванням дисипативних
структур у породі-колекторі відбувається в точках нестійкої
рівноваги системи – точках біфуркації [2, 8], або самоорганізованої критичності [15] внаслідок колективної синергетичної дії кількох чинників. Для системи “свердловина – пласт”
такими чинниками є:
– зовнішня дія та підведення енергії в пласт зі свердловини, а в деяких технологіях – із денної поверхні, або виділення
безпосередньо в пласті;
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– гірський тиск і різновид напружено-деформованого
стану породи-колектора, які визначають частку внутрішньої
енергії пласта і стан породи навколо свердловини;
– пластовий тиск і температура, які визначають іншу
частку внутрішньої енергії пласта;
– хімічна взаємодія пластових та інтенсифікаційних рідин
з породою-колектором (для оцінки величини w цим складником у подальшому нехтуємо).
Вказаний перехід системи “свердловина – пласт” за всіх різновидів впливу на пласт у разі горіння й вибуху, або іншої малоенергетичної дії, у новий стан супроводжується кінетичними
фазовими переходами й масштабними ефектами, зокрема:
– спонтанним утворенням мікро- й макротріщин у породіколекторі під впливом механічних напружень;
– поступовим розвитком зон мікротріщин і макротріщин
під дією гірського тиску й пластового флюїду [2];
– руйнуванням або переходом у рідкий чи газоподібний
агрегатний стан відкладів у породі-колекторі;
– викидом часток пластової породи, відкладів і пластового флюїду у свердловину під час освоєння або спорудження
свердловини.
Відклади в поровому просторі утворюються у вигляді
твердої фази внаслідок буріння, або капітального ремонту
свердловин, глинистих часток, асфальтено-смолисто-парафінових відкладів (АСПВ) тощо.
Більшість авторів технологій інтенсифікації нафти й газу
пов’язують ефективність дії на пласт у свердловині зі зміною
структури породи-колектора, АСПВ і властивостей пластових флюїдів [3, 10, 12, 17]. Проте таке пояснення не вказує
на причини великих ефектів, які спостережено в багатьох
свердловинах, за слабких дій на пласт. Наприклад, у разі оброблення малогабаритними генераторами тиску й торпедами, електророзрядними, акустичними пристроями тощо [3,
10, 12, 17]. У разі застосування цих та інших методів інтенсифікації припливу, зокрема й повторної перфорації, на глибинах
> (3…3,5) км великі флюїдопровідні тріщини не утворюються. У крихких породах низької й середньої поруватості в разі
вибуху й горіння утворюються мікротріщини на відстанях до
~ 10–30 радіусів свердловини (rc) у разі вибуху або короткі макротріщини в разі швидкого горіння твердих ракетних палив і
високоенергетичних матеріалів. Низькоенергетичні електроімпульсні, хвильові та вібраційні методи характеризуються ще
меншим радіусом зони, у якій змінюється структура породи.
Пояснити великі нелінійні ефекти зміни продуктивності
можна з позицій синергетичної теорії щодо поведінки відкритої термодинамічної системи “свердловина – пласт”. По-перше,
більшість малопотужних фізичних і фізико-хімічних методів
створюють навколо свердловини системи мікротріщин і формують нову структуру породи. По-друге, в процесі освоєння
зі збільшенням депресії на пласт навколо свердловини створюється нерівномірний напружено-деформований стан, який
сприяє розвитку мікро- і макротріщинуватості [2, 16]. По-третє,
деякі різновиди насичувальних рідин, розчинів ПАР і певних
газів, зокрема водню, сприяють виникненню й розвитку найменших тріщин на мезо- та макрорівні з наступним поступовим
диспергуванням породи. По-четверте, спонтанне руйнування
породи в привибійній зоні та створення гідродинамічного зв’язку свердловини з породою часто забезпечується додатковим
впливом пластового флюїду. Цей чинник сприяє формуванню
флюїдопровідних каналів, навіть після перфорації [6]. Вказаний
перехід відбувається в точках біфуркації (нестійкої рівноваги)
під впливом порівняно незначного збурення імпульсу й енергії.

Мета роботи – оцінка співвідношення закачаної в пласт
енергії з внутрішньою енергією пласта й аналіз результатів
дослідно-промислових робіт.
Методи та матеріали досліджень. Для досліджень використано теоретичні методи механіки деформованого твердого тіла й газової динаміки та аналіз результатів досліднопромислових робіт з інтенсифікації припливу нафти й газу.
Оцінимо внутрішню енергію пласта для моделі пружного
деформування й порівняємо її з енергією свердловинної дії
типових пристроїв: малогабаритних торпед або генераторів
тиску [1]. Питому енергію пружного деформування породиколектора можна оцінити за формулою
,

(1)

де р – величини літостатичного тиску на глибині залягання
пласта Н; К – модуль об’ємного стиснення.
Формула (1) є точною для випадку лінійного (пружного)
деформування порід і гідростатичного напружено-деформованого стану σ1 = σ2 = σ3 = -р; σ1, σ2, σ3 – головні компоненти
тензора напружень.
У разі σ1 ≠ σ2 ≠ σ3 і ненапруженого деформування величина λ0 визначається площею під кривою об’ємного деформування р(θ) і зазвичай перевищує величину р2/2К.
Другий складник енергії пласта можна визначити як
енергію ізотермічного стиснення газу до величини пластового тиску рП [11]
,
де m – маса газу; R – універсальна газова стала; Тпл – пластова
температура; рП1, рП2 – початковий атмосферний і кінцевий
(пластовий) тиск газу.
Оскільки рП1 < рП2, то ln рП1/рП2 < 0 і значення отриманої
енергії Q < 0, робота стиснення газу, як і робота стиснення
породи-колектора, від’ємна. Тому в розрахунках цей знак
опускаємо. Розрахунки проведено для таких вихідних параметрів:
Н = 3000 м; K = 3,5·10 10 Па; ρ = 2500 кг/м2; Тпл = 373ºК;
рП = рП2 = 3·107 Па; R = 519 Дж/(кг·К); m = 0,657 кг (маса газу
в 1 м3, поруватість у розрахунках – 0,2).
Питома
Результати досліджень та їхній аналіз.
енергія напруженого стиснення породи пласта в умовах гідростатичного навантаження (мінімальна) λ = 0,077 МДж/м3.
Питома енергія ізотермічно стиснутого газу в поровому
просторі породи-колектора з початковим об’ємом 1 м3 становить W = 0,725 МДж/м3.
Водночас газ зменшується в об’ємі в 300 разів згідно із законом V = 1/р [13], тобто радіус вільного газу в поровому просторі зменшується в
= 17,3 разів і становить (0,1...0,2) м.
Ці оціночні розрахунки засвідчують, що енергію пласта
в цих термобаричних умовах у радіусі 1–2 м можна оцінити
величинами ~ 6…8 МДж/м. Це приблизно дорівнює питомій
(на м довжини) енергії в разі вибухового оброблення пласта
(6–20 МДж/м) малогабаритними торпедами або пороховими
генераторами тиску (ПГД-Г-42Т) [1]. Це, власне кажучи, і
підтверджує те, що внутрішня енергія пласта навіть у ближній зоні оброблення співвимірна або зазвичай перевищує
енергію зовнішньої дії на пласт зі свердловини чи денної поверхні. Зазначимо, що зі збільшенням глибини залягання й
величини пластового тиску внутрішня енергія пласта збільшується й перевищуватиме енергію інтенсифікаційної дії.
Отже, поведінка продуктивного пласта в процесах первинного розкриття, експлуатації та інтенсифікації припливів нафти й
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газу має синергетичну природу та характеризується колективною взаємопідсилювальною дією зовнішнього впливу (спускпідняття бурового інструмента або інтенсифікаційних операцій),
гірського й пластового (порового) тиску, фізико-хімічною дією
рідин на міцність і структуру породи-колектора. Унаслідок навколо свердловини утворюються дисипативні структури у вигляді скупчень (груп) мікро- і макротріщин, які забезпечують
гідродинамічний зв’язок свердловини з пластом навіть у разі неповного очищення порового простору від різних відкладів.
Описана фізична природа поведінки нафтогазового пласта є загальною у разі слабких малоенергетичних методів
інтенсифікації припливу, за винятком потужних високоенергетичних методів, які утворюють флюїдопровідні канали у
вигляді глибоких тріщин: гідророзриву пласта та його імпульсних аналогів.
Для ілюстрації наведемо деякі результати робіт з інтенсифікації припливу нафти й газу, отримані з участю автора
та авторів інших праць [17] (таблиця).
Синергетичний ефект підсилюється в разі комплексної
фізико-хімічної дії на пласт, що підтверджують дані таблиці
(сверд. № 24, Матвіївська та № 79 Котелевська). На користь
цього свідчить також поступове в часі наростання продуктивності оброблених свердловин (рисунок). Аналогічні дані
є в літературі за результатами застосування малогабаритного порохового генератора останнього покоління ПГД-Г-42Т
у РФ і В’єтнамі [7].
Переважна більшість успішних розкриттів пластів на великих глибинах пов’язана із синергетичною природою поведінки
системи “свердловина – пласт”. Як уже неодноразово зазначено раніше [6], глибина перфорації на глибинах > 4000–6000 м
не перевищує кількох см у разі малогабаритних перфораторів
і зменшується у 2–3 рази, порівнюючи з результатами сертифікаційних випробувань по бетону, не перевищуючи ≈400–500 мм
навіть у разі новітніх зарядів глибокого проникнення типу
DP3. Однак у десятках свердловин було отримано промислові дебіти газу й конденсату, зокрема й у надглибокій свердловині № 17 Семиреньківського родовища (Н=6750 м) [14, 18].
Основна причина – утворення нових і розкриття природних тріщин газом або нафтою в процесі закінчення буріння
й освоєння свердловини. Починаючи з глибин ~3…3,5 км,
в умовах глибокої, особливо повної депресії на пласт можливе
мимовільне руйнування пісковика середньої й високої міцності навколо відкритого стовбура навіть без перфорації. Таке ж
явище можливе навколо кінчика перфораційного отвору. Синергетична природа поведінки підземного пласта, розкритого

Рисунок. Динаміка продуктивності свердловини № 104 Анастасіївська після оброблення; 1 – продуктивність по нафті; 2 – продуктивність по газу

свердловинами й підготовленого до вилуговування вибухами
свердловинних зарядів, або гідророзривом, забезпечує інтенсифікацію масообмінних процесів у системах геотехнологічного видобутку корисних копалин.
Синергетична концепція в галузі геології нафти й газу є
продуктивною також стосовно формування покладів природних вуглеводнів і періодичного підживлення старих покладів.
Водночас фізичні й фізико-хімічні процеси в геологічному
матеріалі можуть бути подібними до описаних вище, але проявляються вони в більших просторових масштабах і протікають в іншій часовій шкалі – у шкалі геологічного часу [9, 13].
На завершення потрібно підкреслити визначальну роль
геологічних служб НГДУ “Охтирканафтогаз” (М. О. Щелінський), “Чернігівнафтогаз” (В. В. Гушул, П. І. Шпак) та інших НГДУ ВАТ “Укрнафта”, ГПУ “Полтавагазвидобування”
(А. Й. Куль) у виборі свердловин наприкінці 1990-х – початку
2000-х, завдяки якому вдалося спостерігати великі нелінійні ефекти збільшення їхньої продуктивності від дії зарядів
малої потужності та інших малоенергетичних методів інтенсифікації припливу. Окрім того, успішне впровадження нових технологій забезпечено завдяки високому професіоналізму технічних керівників підрозділів ДГП “Укргеофізика”
(М. М. Литвиненко, О. М. Пироженко, В. І. Тихоненко).
Висновок. Поведінка системи “свердловина – пласт” має синергетичну природу на стадії первинного розкриття й початковій стадії розробки родовища із середніми (15–25 МПа) та високими (30–50 МПа) пластовими тисками. Це засвідчує порівняння енергії зовнішньої дії та внутрішньої енергії пласта. У разі

Таблиця. Результати випробувань технологій підвищення дебіту свердловин з використанням малогабаритних торпед

Надрокористувач
ВАТ “Укрнафта”

№
свердловини

Родовище

Інтервал, м

42

Талалаївське 06.1997

3579–3596

-“-

104

Анастасівське 12.1999

4484–4491

ПАТ “Укргазвидобування”

109

Абазівське [8]

4611–4616

-“-

24

Матвіївське* [8]

-“-

79

Котелевське* [8]

-“-“-

58
60

Яблунівське [8]
Скоробагатське [8]

3445–3450
4614–4618
4602–4606
4942–4951
3660–3667

* Торпедування в хімічно активній рідині.
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Тип
свердловини
газова
нафтогазова

Маса
Дебіт до
вибухівки торпедування
м3/добу//
в торпеді,
т/добу
кг

Дебіт після
торпедування,
м3/добу//т/добу

5,3

100/0

26000/7

7,5–9,3

0,0/0,3

120000/75…130

газова

6,0–6,4

1000

30000

-“-

-“-

0,0/0,1

15000/15

-“-

-“-

0,1

17000/6,8

-“-“-

-“-“-

4500
0,0

50000
20000
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зовнішнього слабкого, порівнюючи з внутрішньою енергією
пласта, фізичного або фізико-хімічного впливу на крихкі й квазікрихкі породи-колектори в околі свердловини відбуваються
фазові переходи у відкладах, що заповнюють поровий простір.
Утворюються дисипативні структури у вигляді дрібних тріщин
на мікро- і мезорівні, які в подальшому під дією гірського тиску
й тиску відповідних насичувальних рідини або газу формують
флюїдопровідні канали для припливу пластових флюїдів до
свердловини. У такий спосіб вони збільшують проникність порід і підвищують продуктивність свердловини.
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