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Проаналізовано ускладнення під час експлуатації газових і газоконденсатних свердловин родовищ України та 

обґрунтовано необхідність постійної боротьби з ними за допомогою різних методів, зокрема хімічного методу. 

Обгрунтовано перспективність розроблення і впровадження композицій хімічних реагентів (поверхнево-активних 

речовин та інгібіторів) для боротьби з ускладненнями. Проаналізовано дослідження і публікації з використання 

композицій хімічних реагентів для боротьби з обводненням, корозією свердловинного обладнання, відкладенням 

солей та гідрато-утворенням. Сформульовано мету статті та описано лабораторні дослідження з оцінки 

ефективності інгібіторів корозії та відкладення солей для  умов газових і газоконденсатних родовищ Полтавської 

області. Наведено результати лабораторних досліджень і обґрунтовано найбільш ефективні композиції 

поверхнево-активних речовин та хімічних реагентів (інгібіторів) для захисту від ускладнень і підвищення 

продуктивності свердловин. Зроблено висновки, наведено рекомендації та окреслено перспективи подальшої роботи 

в цьому напрямку.  
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Постановка проблеми. Експлуатація 

газових і газоконденсатних свердловин на 

родовищах України ускладнюється такими 

основними чинниками, як обводнення, корозія 

свердловинного обладнання, відкладення 

солей та гідратоутворення. Ці ускладнення 

призводять до зниження дебітів свердловин і 

порушення їх стабільної роботи. Переважна 

більшість газових і газоконденсатних родовищ 

України перебуває на завершальній стадії 

розробки, для якої характерним є зниження 

дебітів  і обводнення свердловин. В процесі 

обводнення свердловин, особливо на пізній 

стадії розробки родовищ в умовах низьких 

дебітів газу, відбувається поступове скупчення 

води на вибоях свердловин. З появою води в 

пластовій продукції дебіти газу знижуються, 

що є наслідком зменшення фазової 

проникності пористого середовища для газу, 

обводнення частини газовіддаючих прошарків 

та зростання втрат тиску у привибійній зоні 

пласта і стовбурі свердловин при русі 

двофазної газорідинної суміші. При зменшенні 

дебіту газу нижче мінімально необхідного 
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значення для винесення рідини відбувається 

накопичення води і вуглеводневого 

конденсату на вибої та у привибійній зоні 

пласта і свердловина поступово зупиняється 

(самоглушиться). Досить часто експлуатація 

газових свердловин ускладнюється такими 

проблемами, як корозія свердловинного 

обладнання, відкладення солей та 

гідратоутворення. Зокрема, корозія призводить 

до значних втрат газо-промислового 

обладнання, а отже наносить значну шкоду 

економіці держави. За оцінками спеціалістів 

втрати  від корозії у промислово розвинутих 

країнах становлять від 2 до 4 % від валового 

національного продукту. Так, в США згідно 

останніх даних NACE втрати від корозії та 

витрати на боротьбу з нею склали 3,1 % від 

ВВП (276 млрд. доларів). В Німеччині ці 

витрати складають 2,8 % від ВВП. Втрати 

металу (сталі), що включають в себе масу 

металічних конструкцій,  виробів  та  

обладнання, що вийшли з ладу, складають від 

10 до 30 %  від  щорічного  виробництва  сталі.  

Діючі  газопромислові  об’єкти внаслідок 

корозії стають джерелом підвищеної 

небезпеки для людей та навколишнього 

середовища. Щорічні втрати металу внаслідок 

корозії в нафтовій  промисловості  Росії  згідно 

останніх даних становлять 1 млн. т [1] (з них 

800 тис. т припадає на труби). Варто також 

зазначити, що загальний металофонд в 

нафтовій промисловості РФ складає 40 млн. т.    

Корозія насосно-компресорних труб (НКТ) 

у 90 % випадків спостеріга-ється на 

свердловинах, на яких є значні швидкості руху 

газорідинного потоку, а обводненість 

продукції свердловин перевищує 40 % об. 

(видобуток рідини – понад 40 м3/добу). Проте 

вуглекислотна корозія в значних масштабах 

може спостерігатися навіть в тих 

свердловинах, де вміст води в продукції 

складає 1 % об. [2].      

Масштаби збитків в результаті відкладання 

солей та гідратоутворення у стовбурах 

свердловин є також досить значними, оскільки 

відклади солей та гідратів перекривають 

переріз НКТ і призводять до суттєвого 

зниження дебітів свердловин. Наведені дані 

вказують на необхідність постійного 

застосування методів боротьби з 

ускладненнями в процесі експлуатації газових 

і газо-конденсатних свердловин для 

забезпечення їх стабільної роботи з 

підвищеними дебітами.                 

Вибір найбільш доцільного і ефективного 

методу боротьби з наявними ускладненнями 

необхідно здійснювати індивідуально на 

основі умов експлуатації свердловин (високі 

тиски, температури, вміст у продукції 

свердловини корозійноагресивних 

компонентів – СО2 і H2S, наявність умов для 

відкладення солей та гідратоутворення, 

характер та ступінь обводнення свердловин).     

Основними методами захисту 

свердловинного  обладнання від корозії є 

використання металічних і неметалічних 

покриттів, корозійно-стійких сталей і сплавів, 

обмеження швидкості руху газорідинного 

потоку (дебітів газу), хімічний метод 

(застосування інгібіторів корозії), катодний і 

протекторний захист. Методи запобігання і 

боротьби з відкладеннями солей поділяються 

на технологічні, фізичні і хімічні.    

Одним з найбільш ефективних і доцільних 

методів боротьби з наведеними  

ускладненнями  в  процесі експлуатації 

газових і газоконденсатних свердловин є 

хімічний метод. Він полягає у використанні 

різних хімічних реагентів для боротьби з 

ускладненнями. Цей метод є відносно 

дешевим і простим у застосуванні (для 

боротьби з ускладненнями немає потреби у 

використанні складної техніки чи пристроїв), 

що підтверджується численними 

дослідженнями. Цей метод є найбільш 

поширеним і освоєним в газовидобувній 

промисловості. Перспективним напрямком 

розвитку цього методу є розроблення і 

впровадження комплексних інгібіторів, тобто 

композицій хімічних реагентів (поверхнево-

активних речовин (ПАР) та інгібіторів).        
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

В [3] наведено характеристики і технологію 

застосування комплексного інгібітору для 

винесення пластової води, захисту 

свердловинного обладнання від сірководневої 

корозії, боротьби з гідратоутвореннями та 

відкладеннями солей для умов Оренбурзького 

газо-конденсатного родовища. В роботі [4] 

наведено характеристику комплексного 

інгібітору, розробленого Харківським 

політехнічним інститутом, до складу якого 

входять спінювач АО, карбамід (сечовина) та 

інгібітор гідратоутворення – хлористий 

кальцій. В роботі [5] вказується на можливість 

застосування для одночасного захисту 

свердловинного обладнання від корозії та 

гідрато-утворення комплексного інгібітору 

гідратоутворення і корозії на основі бішофіту 

(для умов газових і газоконденсатних родовищ 

Східної України).       

Для одночасного захисту свердловинного 

обладнання від відкладень солей і корозії  

запропоновано  інгібітор відкладення солей і 

корозії ВНПП-ОС-3 (ТУ 2439-015-57518521-

05). Для боротьби з відкладеннями солей і 

корозією газопромислового обладнання 

запропоновано інгібітор відкладення солей і 

корозії АФОН 230-23А (ТУ 2439-451-

057663441-2004). Він являє собою водний 

розчин цинкового комплексу динатрієвої солі 

оксиетилідендіфосфонової кислоти (ОЕДФ–

кислоти). Для боротьби з відкладеннями солей 

і вуглекислотною корозією підземного 

обладнання газових свердловин 

запропоновано інгібітор подвійної 

(комплексної) дії “Акватек 515Н” [6].                 

Мета статті. Мета статті полягає в 

обґрунтуванні за результатами лабораторних 

досліджень композицій ПАР та хімічних 

реагентів (інгібіторів) для захисту обладнання 

від корозії, відкладення солей і 

гідратоутворення, інтенсифікації винесення 

рідини з обводнених газових і 

газоконденсатних свердловин (НГВУ 

“Полтаванафтогаз” та ГПУ “Полтавагаз-

видобування”) та підвищення їх 

продуктивності в умовах їх експлуатації 

(термобаричні умови,  конкретний ступінь 

обводнення, вміст СО2  в продукції 

свердловин).  

Основні результати дослідження. У 

лабораторії підвищення газо-

конденсатовилучення із пластів (Івано-

Франківський національний технічний 

університет нафти і газу) проведено 

лабораторні дослідження з оцінки 

ефективності інгібіторів корозії та інгібіторів 

відкладення солей для умов газових і 

газоконденсатних родовищ Полтавської 

області, що розробляються НГВУ 

“Полтаванафтогаз” і ГПУ “Полтавагаз-

видобування” (наявність  високих температур 

(70 – 120 оС) і тисків (5 – 40 МПа), конкретний 

вміст СО2 в продукції свердловин, конкретний 

ступінь обводнення свердловин, що 

характеризується водяним фактором та ін.). 

Також проведені дослідження з обгрунтування 

раціонального складу багатофункціональних 

композицій ПАР та інгібіторів.                                          

Лабораторні дослідження проводилися з 

мінералізованою водою із вмістом NaCl 100 

г/л на зразках-свідках із сталі Р-110. 

Дослідження з оцінки ефективності інгібіторів 

корозії проводились гравіметричним методом. 

Для оцінки ефективності інгібіторів 

відкладення солей застосовувались дві 

методики (з використанням контрольної 

трубки і зразків-свідків із сталі). Для 

проведення лабораторних  досліджень 

використовувались такі хімічні реагенти, як 

неонол АФ 09-10, неонол АФ 09-12, савенол 

SWP, савенол NWP, сольпен, “ТЕАС-М”, 

сульфонол, циклімід, піноутворювач ПО-6К, 

синтанол DS-10; інгібітори  корозії  катапін  А,  

карбозолін  СД, ТАЛ-3, тарін, “Нафтохім – 1”, 

“Нафтохім – 3”, СТ-2, “Коразол-1”, КМА; 

інгібітори відкладення солей поліакрилат 

натрію, антисол, СНПХ-5314, КТІ-С. 

Результати лабораторних досліджень   з   

оцінки   ефективності   інгібіторів   корозії    

(за   концентрації 0,25 %  мас. в  

мінералізованій воді на зразках-свідках із сталі 



Альманах науки 

 47 

Р-110) наведено в таблиці 1. Згідно з 

результатами досліджень найбільш 

ефективними інгібіторами  корозії  є “Коразол-

1” (ступінь захисту від корозії  за концентрації 

0,25 % мас.  на  зразках-свідках із сталі Р-110  

становить  95,1 %), циклімід (ступінь захисту 

від корозії  93 %), савенол SWP (ступінь 

захисту від корозії 91,8 %), карбозолін СД 

(ступінь захисту від корозії 90,6 %), 

“Нафтохім-3” (ступінь захисту  від  корозії   

89,5 %),  “Нафтохім-1” (ступінь захисту від 

корозії 87,4 %), сульфонол (ступінь захисту від 

корозії 86,7 %).                   

  

Таблиця 1 

Результати лабораторних досліджень з оцінки ефективності інгібіторів корозії (за 

концентрації 0,25 % мас. в мінералізованій воді на зразках-свідках із сталі Р-110) 

Інгібітор корозії Ступінь захисту від корозії Zк, % 

“Коразол-1” 95,1 

циклімід 93 

савенол SWP 91,8 

карбозолін СД 90,6 

“Нафтохім-3” 89,5 

“Нафтохім-1” 87,4 

сульфонол 86,7 

ТАЛ-3 84,1 

синтанол DS-10 83,6 

катапін А 82,5 

КМА 80,7 

 

За результатами лабораторних досліджень 

найбільш ефективними інгібіторами 

відкладення солей є “Коразол-1” (ступінь 

захисту від відкладів карбонату кальцію за  

концентрації  0,5 % мас. на зразках-свідках із 

сталі Р-110 становить 91,6 %), поліакрилат 

натрію (ступінь захисту від відкладів 

карбонату кальцію становить 87,9 %) і КТІ-С 

(ступінь захисту від відкладів карбонату 

кальцію становить 84,2 %). 

Найефективнішими композиціями хімічних 

реагентів стосовно боротьби із корозією 

обладнання, відкладенням солей, 

гідратоутворенням і винесення рідини із 

свердловин спінюванням є наступні:      

1)  інгібітор “Коразол-1” (0,25 % мас.) +  

ПАР  циклімід  (0,25 % мас.) + інгібітор  

корозії   ПАР  савенол SWP (0,25 % мас.) + 

інгібітор  гідрато-утворення метанол (вміст  

метанолу – від 10 до 20 % мас.), технічна вода 

– решта, для якої ступінь захисту від корозії 

становить 90,4 %;     

2)  інгібітор  корозії  карбозолін  СД  (0,25  

%  мас.)  +  ПАР синтанол DS-10 (0,25 % мас.) 

+ інгібітор “Коразол-1” (0,25 % мас.) + 

інгібітор  гідратоутворення метанол (вміст  

метанолу – від 10 до 20 % мас.), технічна вода 

– решта, для якої ступінь захисту від корозії 

становить 88,7 %;   

3) ПАР  сульфонол (0,25 % мас.) + інгібітор 

“Коразол-1” (0,25 % мас.) +  ПАР  “ТЕАС-М” 

(0,25 % мас.) + інгібітор гідратоутворення 

метанол (вміст метанолу – від 10 до 20 % мас.), 

технічна вода – решта, для якої ступінь 

захисту від корозії становить 84,9 %.          

Результати лабораторних досліджень були 

використані для обґрунтуван-ня композицій 

ПАР та хімічних реагентів (інгібіторів) для 

захисту обладнання від корозії та відкладення 

солей, гідратоутворення, інтенсифікації 

винесення рідини з обводнених газових і 
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газоконденсатних свердловин та підвищення 

продуктивності свердловин на об’єктах НГВУ 

“Полтаванафтогаз” і ГПУ 

“Полтавагазвидобування” в умовах 

температур 80 – 110 оС, тисків 5 – 40 МПа, 

конкретного вмісту СО2 в продукції 

свердловини і конкретного ступеня 

обводнення свердловин.        

Висновки  та  пропозиції.  За   

результатами   лабораторних   досліджень 

найбільш ефективною багатофункціональною 

композицією ПАР та хімічних реагентів для 

захисту обладнання від корозії та відкладення 

солей, запобігання і боротьби з гідрато-

утворенням, інтенсифікації винесення рідини з 

обводнених газових і газоконденсатних 

свердловин та підвищення продуктивності 

свердловин є наступна композиція: інгібітор 

корозії – відкладення солей “Коразол-1” (0,25 

% мас.), інгібітор корозії (ПАР) циклімід (0,25 

% мас.), інгібітор корозії (ПАР) савенол SWP 

(0,25 % мас.), інгібітор гідратоутворення  

метанол (вміст метанолу становить від 10 до 

20 % мас.), технічна вода – решта.         

В результаті застосування композиції 

хімічних реагентів іншого складу (ПАР 

савенол SWP – 0,5 % мас., інгібітор корозії – 

відкладення солей “Коразол-1” – 0,05 %  мас.,  

інгібітор  гідратоутворення  метанол  (вміст  

метанолу – від 10 до 20 % мас.), технічна вода 

– решта) на газових і газоконденсатних 

родовищах, що розробляються НГВУ 

“Полтаванафтогаз” (промислові 

випробування) отримано зростання дебітів 

свердловин в середньому на 15,7 % [7].  

Перспективи подальшої роботи у даному 

напрямку пов’язані із розширенням 

асортименту складників композицій хімічних 

реагентів, дослідженням післядії як окремих 

складників композиції (зокрема інгібітору 

корозії), так і композиції хімічних реагентів в 

цілому та подальшим її здешевленням за 

умови високої технологічної ефективності за 

рахунок застосування окремих складників з 

найменшими концентраціями і використанням 

побічних продуктів хімічної промисловості. 

Простота технології приготування і 

застосування композиції хімічних реагентів, 

дешевизна, можливість приготування 

робочого розчину композиції хімічних 

реагентів безпосередньо на промислі з 

компонентів і відсутність погіршення 

проникності привибійної зони пласта після 

запомповування композиції хімічних реагентів 

у свердловини вказують на те, що вона може 

ефективно застосовуватись на пізній стадії 

розробки для боротьби з обводненням 

свердловин, відкладеннями солей, 

гідратоутворенням і корозією обладнання 

свердловин на газових і газоконденсатних 

родовищах України.  
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Кондрат Р.М., Псюк М.О. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИЙ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН И БОРЬБЫ С 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ  ПРИ  ИХ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Проанализированы осложнения во время эксплуатации газовых  и  газо-конденсатных  скважин  месторождений 

Украины  и  обоснована  не-обходимость  постоянной борьбы  с  ними  с  помощью  разных  методов, в  частности 

химического метода.  Обоснована перспективность разработки и внедрения композиций  химических реагентов 

(поверхностно-активных веществ  и ингибиторов)  для  борьбы   с  осложнениями. Проанализированы исследования 

и публикации по использованию композиций химических реагентов для борьбы  с  обводнением,  коррозией  

скважинного оборудования, солеотложением и  гидратообразованием. Сформулирована  цель  статьи и  описаны 

лабораторные  исследования по оценке эффективности ингибиторов коррозии  и ингибиторов солеотложений  для  

условий газовых и  газоконденсатных  месторождений   Полтавской  области.  Приведены  результаты 

лабораторных исследований и обоснованы наиболее эффективные композиции  поверхностно-активных веществ и 

химических реагентов (ингибиторов)  для защиты  от осложнений и  повышения продуктивности скважин.  

Сделаны выводы,  приведены  рекомендации  и  сформулированы  перспективы  дальнейшей  работы  в  этом 

 направлении.             

Ключевые слова: газовая скважина, обводнение, коррозия  промыслового оборудования,  солеотложения,  

гидратообразование, поверхностно-активные вещества, ингибиторы, композиции  химических реагентов,  оценка  

эффектив-ности ингибиторов коррозии и солеотложений.                             

 

Kondrat R.M., Psiuk M.O. 

THE USE OF COMPOSITIONS OF CHEMICALS FOR INCREASE OF THE PRODUCTIVITY OF GAS AND 

GAS CONDENSATE WELLS AND CONTROL OF COMPLICATIONS DURING  OPERATION  OF  THEM 

Complications which arise during operation of  gas and gas  condensate wells of  the  fields   of   Ukraine   have  been 

analysed  and  the  necessity  of  constant control of complications by  means of  different methods,and  in particular  by 

means of the chemical one has been substantiated. The perspectiveness of  the development  and  introduction  of   

compositions  of  chemicals  (surfactants  and inhibitors) for  control  of  complications  has  been  substantiated.  Researches  

and  published  works on application of  compositions  of  chemicals  for  control  of  water encroachment, corrosion of 

downhole equipment, scale depositions and hydrate formation  have  been  analysed. The  aim  of  the  paper  has  been  

formulated  and  laboratory  researches  on  the estimation  of  efficiency  of  inhibitors  of  corrosion  and  scale  deposition  

for  conditions  of  gas  and  gas  condensate  fields  of  the Poltava region have been described. The results of  

laboratory researches have  been given and  the  most  efficient compositions  of  surfactants  and  chemicals (inhibitors)  for  

control  of  complications and  increase  of  the productivity of  wells have been substantiated. Conclusions have been drawn 

and  recommendations  have  been  given.  The  prospects  of  further  work  in  this direction have been outlined. 

Key words: gas well, water encroachment, corrosion  of  field  equipment,  scale depositions, hydrate formation, surfactants, 

inhibitors, compositions of  chemicals, estimation of efficiency of inhibitors of corrosion and scale deposition.       

 

 

 

 

 


