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Анотація. В даній статті розглядається підвищення ефективності 

розробки нафтових і газових родовищ із застосуванням горизонтальних 

свердловин. Також висвітлюються ефективні методи стабілізації та 

можливого подальшого нарощування видобутку нафти і газу з родовищ з 

важко-видобувними запасами, які базуються на комплексному та системному 

удосконаленні існуючих систем розробки і сучасні підходи використання всього 

арсеналу технічних і технологічних засобів.  
Ключові слова: математичне моделювання, горизонтальні свердловини, 

дебіт, родовища. 

Вступ: буріння горизонтальних свердловин в умовах родовищ України 

розглядається як найперспективніший напрямок збільшення видобутку 

вуглеводнів, суттєвого підвищення ефективності розробки родовищ і 

збільшення ресурсної бази нафтової промисловості. На даний час в Україні 

недостатньо використовуються програмні пакети, які базуються на методах 

математичного моделювання реальних процесів розробки нафтових і газових 

родовищ, що призводить до складання проектних технологічних документів на 

рівні 70-80 рр. минулого століття та малої ефективності застосування 

прогресивних технологій. При тому, що експертні оцінки ефективності 

математичного моделювання реальних процесів розробки нафтових і 



нафтогазових родовищ підтверджують можливість досягнення більшого на 5-

10% коефіцієнта нафтовилучення та збільшення поточного видобутку нафти на 

5-25%. 

Горизонтальні свердловини являють собою високо-вуглецеві свердловини 

(з нахилом загалом більше 85 °), пробурені для підвищення продуктивності 

пласта, розміщуючи довгу стовбурову ділянку всередині покладу (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Графічне зображення горизонтальної свердловини 

де 

1-НКТ; 

2-Обсадна колона; 

3-Відкритий ствол; 

4-Свердловинний прибор; 

5-Воронка НКТ; 

6-Гнучка труба.  

 

Дебіт нафтової горизонтальної і вертикальної свердловин можна 

визначити за формулами: 

Дебіт горизонтальної свердловини: 

𝑄𝑄 = 2·𝜋𝜋·𝑘𝑘г·ℎ·△𝑃𝑃

µ·�𝑙𝑙𝑙𝑙4·𝑅𝑅𝑘𝑘
𝐿𝐿+ℎ+

ℎ·к
𝐿𝐿 ·𝑙𝑙𝑙𝑙 2·ℎ·к

𝑟𝑟𝑐𝑐·(1+к)2�
                                      (1) 

Дебіт вертикальної свердловини: 

𝑄𝑄 = 2·π·k·h
µ

· △𝑃𝑃

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑅𝑅𝑘𝑘𝑟𝑟𝑐𝑐
                                 (2)  

де:  

Q – дебіт нафти, м
3
с� ; h – товщина пласта, м; △P – перепад тиску; 

k – коефіцієнт проникності, м2;  



к = �𝑘𝑘г 𝑘𝑘в�  – коефіцієнт анізотропії пласта за проникністю; 

𝑘𝑘г,𝑘𝑘в – коефіцієнти проникності пласта в горизонтальному і 

вертикальному напрямах, м2; µ - коефіцієнт динамічної в’язкості нафти, Па·с; 

𝑅𝑅𝑘𝑘 – радіус контура живлення, м; 𝑟𝑟𝑐𝑐 – радіус свердловини, м; 

L – довжина горизонтальної частини стовбура свердловини, м. 

Розробка об'єктів за допомогою свердловин з горизонтальними стовбурами 

має явні переваги порівняно із свердловинами з вертикальним розташуванням 

стовбура в покладі, а саме: 

− площа дренування покладу експлуатаційною горизонтальною 

свердловиною (ГС) багаторазово перевищує площу дренування вертикальної 

свердловини;  

− активне дренування покладу забезпечується меншою кількістю 

свердловин, що зумовлює економічну вигоду; 

− –потенціальний дебіт ГС від 3-5 до 10-20 разів перевищує дебіт 

свердловин з вертикальним вибоєм в межах продуктивного пласта; 

− –знижується темп утворення водяних конусів під вибоями свердловин 

при підтриманні низьких депресій; 

− скорочується термін розробки покладу у зв'язку із забезпеченням 

високих темпів розробки (в 3-5 разів вище, ніж системою вертикальних 

свердловин), що також дає можливість скоротити витрати на розробку 

родовища;  

− підвищується коефіцієнт нафтовилучення за рахунок охоплення 

дренуванням значно більшої площі покладу;  

− збереження довкілля завдяки відведення у меншій кількості земельних 

угідь на будівництво свердловин і облаштування родовищ. 

Кількісну і якісну оцінку ефективності роботи горизонтальних свердловин 

пропонується проводити на основі створення та аналізу математичної моделі. 

Математичне моделювання — метод дослідження процесів або явищ 

шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 
Рисунок 2. Моделі пластів, що розробляються горизонтальними 

свердловинами в програмних пакетах: а) Eclipse thermal, б) Visit 

 

Одним із пріоритетних напрямів вдосконалення систем розробки і 

значного підвищення нафтовилучення є розробка технічних рішень, а також  

для розробки родовищ горизонтальними свердловинами, створення постійно 

діючих геолого-технологічних моделей (ПДГТМ). Створення ПДГТМ дає змогу 

уточнити геологічну і гідродинамічну моделі покладів вуглеводнів, з'ясувати та 

краще зрозуміти процеси фільтрації з наближення їх до реальних умов. За раху-

нок отриманих результатів моделювання визначаються ефективні заходи з 

вдосконалення існуючих систем розробки із застосуванням горизонтальних 

свердловин, використовуючи інноваційні технології буріння, інтенсифікації 

видобутку та підвищення вуглеводне вилучення. Зокрема, ПДГТМ дає змогу 

визначити та оцінити наявність застійних, слабодренованих зон або пластів у 

покладі через неоднорідність колекторів за площею і розрізом та вжити не-

обхідних заходів з метою залучення їх у розробку. 

Висновок: використання постійно діючих геолого-технологічних моделей 

продуктивних покладів із застосуванням горизонтальних свердловин дає змогу 

під по новому оцінити нереалізовані можливості родовищ України, переважна 

більшість яких відносяться до виснажених з важковидобувними запасами 

вуглеводнів, здійснити оперативне відстеження зміни структури запасів, 

оцінити на перспективу ефективність від впровадження на об'єкті тих чи інших 

технологій інтенсифікації видобутку. 
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