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Особливості використання 

водних ресурсів на портеби ГРП. 



Гідравлічний розрив пласта на родовищах України застосовується вже понад 50 років і 
до цього часу на нафтогазових родовищах виконано тисячі операцій: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– застосування ГРП в Україні розпочалось у 1954-1955 рр; 

– протягом 1956-1966 рр. інтенсивно проводились ГРП із використанням товарної 
нафти та із закріпленням тріщин кварцовим піском масою до 10 т; 

– у 1966-1995 рр. проводились ГРП із використанням рідин на водній основі при 
цьому закріплення тріщин здійснювали піском масою від 10 до 70 т; 

– з переходом багатьох нафтогазових родовищ у пізню стадію розробки 
ефективність ГРП за попередніми технологіями значно знизилась, тому з 1996 
року у ВАТ «Укрнафта» розпочався новий етап ГРП із використанням комплекту 
спецтехніки фірми «Стюарт і Стівенсон», сучасних рідин, закріплювачів тріщин та 
технологій. Також розпочато впровадження кислотного ГРП.  

 

Історія гідророзриву в Україні 



ГРП – ефективний метод інтенсифікації видобутку 

Гідравлічний розрив пласта (ГРП), який у світовій практиці видобування нафти і 

газу розвивається з п’ятдесятих років минулого століття, займає основне місце 

серед методів інтенсифікації припливу флюїдів до свердловини. 

 

В США протягом останнього десятиліття обсяги виконаних ГРП (півріччя, рік) 

зростали з геометричною прогресією в порівнянні з попереднім періодом. Саме 

технологія ГРП дозволяє збільшити видобуток вуглеводнів в 5-7 разів із 

освоєних покладів та є економічно вигідною в порівнянні із бурінням нових площ 

та розробкою нових родовищ. 

 

 

 



Флот спецтехніки для проведення ГРП 

 

• Насосний агрегат Н2501 – 1 шт: 

• потужність 2250 к.с;  

• максимальний тиск – 105 МПа 

• максимальна продуктивність – 2,02 м3/хв  

 

 

 

 

 

 

• Насосний агрегат FC – 2251 – 3 шт: 

• потужність 2150 к.с кожного агрегату 

• максимальний тиск – 105 МПа 

• максимальна продуктивність – 1,3 м3/хв. 

кожного агрегату при 60 МПа 

 



Флот спецтехніки для проведення ГРП 

• Блок маніфольдів  (ІС-320): 

• робочий тиск – 105 МПа 

• можливість приєднання 6 агрегатів 

 

• Змішувач (Blender,MC - 60): 

• максимальна продуктивність – 9 м3/хв;   

• подача закріплювача – до 4 т/хв 

• можливість приєднання 6 агрегатів;  

• змішування та дозування всіх необхідних 

компонентів рідини 

 

• Станція контролю і керування: 

•  запуск та керування агрегатами; 

• запис 8-ми параметрів процесу через 2,3 або 

4 сек; 

• власні програми контролю за розвитком та 

закріпленням тріщин безпосередньо під час 

проведення ГРП. 



• На 01.01.2015 року проведено більше 400 свердловино-операцій у 
нафтових, газових і нагнітальних свердловинах, з них: 

• 260 ГРП із закріпленням тріщин, в тому числі: 

– 236 ГРП у нафтових свердловинах; 

– 11 нагнітальних свердловинах; 

– 8 у газових свердловинах; 

– 5 у свердловинах для видобутку вугільного метану. 

• 103 КГРП, в тому числі:   

– 95 у нафтових свердловинах; 

– 5 у нагнітальних свердловинах; 

– 3 у газових свердловинах. 

• 7 Міні ГРП, після яких обґрунтовано неможливість, або недоцільність 
проведення ГРП  з технічних або геологічних причин. 

• В т.ч. у 44 свердловинах ГРП проведено повторно. 

• проведено операції в свердловинах глибиною від 800 до 6000 м, в яких 
продуктивні пласти представлені пісковиками, алевролітами, вугіллям і 
карбонатами ефективна товщина яких змінювалась від 2,5 до 120 м, а їх 
проникність від 0,2 до 500 мД.  

 
 

 

Досвід впровадження ГРП в ПАТ «Укрнафта»  



Ефективність проведення ГРП на родовищах  
ПАТ «Укрнафта» 



Для провдення ГРП готують три види технологічних рідин: 

• рідину для глушіння свердловини перед гідророзривом в кількості 2-

2,5 об'єми свердловини;  

• рідина гідророзриву, кількість якої, для разової операції дорівнює 

об'ємові насосно-компресорних труб плюс 5... 30 м3 рідини, яка 

необхідна для визначення коефіцієнта приймальності і розкриття 

тріщини; рідина-пісконосій - це теж рідина  гідророзриву (склад і 

властивості аналогічні), проте вона закачується в свердловину разом з 

піском;її об’єм залежить від її в'язкості та утримувальної здатності піску 

для одноразового гідророзриву; 

• рідина для промивання свердловини, кількість якої дорівнює 1,5 

об'єму свердловини; 

 

Технологічні особливості водовикористання при ГРП 



 
Схематичне зображення принципу водовикористання при 

підготовці та проведенні ГРП 

 

Технологічні особливості водовикористання при ГРП 



• Об’єм рідин ГРП для моделювання процесу в традиційному колекторі-пісковику 

був обраний з реальних статистичних даних 120 м3. Для моделювання ГРП в 

щільних і сланцевих колекторах ми обрали об’єм 567 м3. 

 

Моделювання та підрахунок втрат води при 
проведення ГРП 



Дякую за увагу! 


