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Анотація. Проаналізовано розподіл пластової енергії по продуктивній 

товщі пласта при режимі розчиненого газу та обґрунтовано доцільність 

розміщення нафтових свердловин за рівномірною сіткою 
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Distribution of reservoir energy through pay section of the layer under dissolved 

gas drive has been analyzed.Appropriateness of well spacing using equally spaced 

grid has been proved. 

Keywords: dissolved gas drive, well spacing. 

Видобувні свердловини на покладі можуть розміщувати за рівномірною 

сіткою (квадратна чи трикутна) і нерівномірною (переважно рядами). 

Рівномірні сітки розміщення видобувних свердловин на покладі 

застосовуються при однорідності колекторських властивостей продуктивного 

пласта або після детального вивчення їх зміни у всіх напрямках. Найкраще 

зарекомендувало себе рівномірне розташування видобувних свердловин за 

квадратною чи трикутною сіткою при пружному режимі та при режимі 

розчиненого газу. У випадку трикутної сітки на площі розміщується 



свердловин більше на 15,5%, ніж у випадку квадратної за однакових відстаней 

між свердловинами. З використанням рівномірної сітки розбурено більшість 

експлуатаційних об’єктів Передкарпаття, Азербайджану, Туркменистану, 

Північного Кавказу тощо. 

При режимі розчиненого газу запаси пластової енергії залежать лише від 

кількості газу, розчиненого в одиниці об’єму нафти. Таким чином, пластова 

енергія розподіляється по нафтовому пласті рівномірно при достатній 

однорідності пласта за колекторськими властивостями. При цьому режимі 

нафтовилучення залежить в кожному конкретному випадку від властивостей 

пластової нафти і газу, кількості газу, розчиненого в нафті, від фазових 

проникностей. 

При розрахунках приймається модель пласта як однорідний за 

властивостями колектора і нафти, пласт у вигляді кругового циліндра з 

концентричною всередині свердловиною. Радіус Rк основи циліндра 

розраховується з формули об’єму циліндра за питомим нафтонасиченим 

об’ємом порового простору покладу, який припадає на одну свердловину: 
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де Sп, h, m – відповідно загальна площа нафтоносності, ефективна товщина і 

коефіцієнт пористості порід покладу; sзв – зв’язана водонасиченість колектора; 

n – кількість свердловин. 

Якщо відстань між свердловинами рівна 2σ, то для квадратної сітки радіус 

еквівалентного круга (основи) рівний σ=
π
σ

= 13,12
кR , а для трикутної сітки 

(із умови рівності площі шестикутника) σ=
π

σ
= 94,0

2
32 4

кR . 

Так як рівномірна сітка ділить усю нафтову площу на ряд однакових 

областей, то гідродинамічні розрахунки виконуються тільки для одної 

свердловини, а отримані результати поширюють на всю площу. 



За розподілом пластової енергії по продуктивній товщі умовно можна 

вважати, що нафтовий поклад із режимом розчиненого газу є аналогічним 

газовому покладу із газовим режимом. 

З точки зору теорії проектування і розробки газових родовищ під 

рівномірною сіткою мається на увазі така система розміщення свердловин на 

покладі газоносності, коли поточний пластовий тиск далеко від кожної 

свердловини приблизно одинаковий і близький до середнього пластового тиску 

на відповідний момент часу. Тоді зміна дебітів газових свердловин 

визначається зміною в часі середнього пластового тиску по пласту в цілому. 

Як наслідок, геометрично рівномірне розміщення свердловин на площі 

газоносності задовольняє виділеній раніше умові лише при достатній 

однорідності пласта за колекторськими властивостями (рис. 1). У випадку 

суттєвої неоднорідності пласта під рівномірною сіткою розміщення газових 

свердловин можна розуміти таку, при якій наближено виконується відношення. 
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де qi – дебіт і-ї свердловини, i = 1,2, … , n; α Ωі – газонасичений об’єм 

дренування і-ї свердловини. При змінних в часі дебітах в (3.5) підставляються 

значення відповідних видобутих кількостей газу по кожній свердловині.  

При розвідці родовищ для вивчення їх геологічної будови бурять певну 

кількість розвідувальних свердловин, яка залежить від ступеня неоднорідності 

продуктивних відкладів за колекторськими властивостями, від тектонічної 

будови родовища, його конфігурації та інших факторів. Із введенням родовища 

в розробку більшість свердловин переводяться в експлуатаційні. Як наслідок, 

розміщення розвідувальних свердловин може значно впливати на систему 

розміщення експлуатаційних свердловин. Тому на практиці найбільш 

розповсюдженою є система нерівномірного розміщення свердловин на площі 

газоносності. У загальному випадку системи розміщення свердловин 

«викривлються» системою розвідувальних свердловин. Інколи потрібне число 

газових свердловин для розробки родовища виявляється меншим від числа 



розвідувальних свердловин, які переводяться в експлуатаційні. Як наслідок, в 

такому випадку система розміщення свердловин цілком визначає відповідні 

техніко-економічні показники розробки родовища. Така ситуація, на жаль, 

доволі часто має місце при розвідці і розробці невеликих за запасами родовищ 

природних газів. На сітку розміщення експлуатаційних свердловин в деяких 

випадках впливають поверхневі умови. 
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Рисунок 1 Схема розміщення свердловин по рівномірній сітці. Сітка: а) – 

квадратна, б) – трикутна 

Із формули (1) також випливає, що питомий об’єм залежить від 

ефективної товщини пласта h, коефіцієнтів пористості m і зв’язаної 

водонасиченості sвз . 

Звідси вважаємо, що доцільним є розміщувати нафтові свердловини при 

режимі розчиненого газу за рівномірною сіткою в розумінні постійного 

відношення дебіту свердловини до її нафтонасиченого об’єму. 
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