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добыча

Приведены результаты лабораторных и опытно-промышленных испытаний 
новой гелеполимерной системы «Полисаха» для водоизоляционных работ в двух 
добывающих скважинах «Карабулак-34» (К-34) и «Карабулак-5» (К-5). Результаты 
позволили сравнить эффективность «Полисаха» с другими полимерными систе-
мами, а также определить основные технологические параметры для проведения 
промысловых работ. Показано, что обработка добывающих скважин реагентом 
«Полисаха» приводит к снижению обводнённости в 4-10 раз. При этом снижение 
проницаемости в призабойных зонах скважин в результате закупоривания по-
ристого пространства гелеобразующим составом не снижает дебит нефти. 
Предлагаемая технология представляет большой практический интерес для 
реанимирования высокообводнённых скважин на месторождениях поздней стадии 
разработки

Ключевые слова: заводнение, коэффициент вытеснения нефти, гелеполи-
мерная обработка, химические методы увеличения нефтеотдачи. 
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Бұл мақалада Қарабұлақ-34 (К-34) және Қарабұлақ-5 (К-5) өндіру ұңғымаларында 
жаңа гелеполимерлі Полисаха жүйесін қолдану арқылы жүргізілген зертханалық және 
өндірістік-тәжірибе сынамаларының нәтижелері баяндалады. Зертханалық тәжірибе 
нәтижелері Полисаханың тиімділігін басқа полимерлер жүйесімен салыстыруға және 
де өндірістік жұмыстарды жүргізу үшін негізгі керекті технологиялық параметрлерді 
анықтауға мүмкіншілік берді. Өндірістік сынамалар нәтижелері көрсеткендей, өндіру 
ұңғымаларын Полисаха реагентімен өңдеу сулануды 4-10 есе төмендетеді. Сонымен 
қатар гель түзуші құрамды қолдану кезінде ұңғы түп аймағындағы кеуекті кеңістіктің 
бітелуі және қабат өткізгіштігінің төмендеуі, ұңғының мұнай бойынша шығымының 
төмендеуіне әкеліп соқтырмайды. Ұсынылып отырған технологияның кен орындардың 
соңғы кезеңінде игеріліп жатқан жоғары суланған ұңғымаларға жан бітіруге қатысты 
тәжірибелік аса маңыздылығы бар. 

Кілт сөздер: тасқын, мұнайды ығыстыру коэффициенті, гелоеполимерлі өңдеу, 
мұнай қайтарымын жоғарылатудың химиялық әдістері.
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The article presents the results of lab and field tests of new polymer gel system “Poly-
saha” for water shut off operations in two producers “Karabulak-34” (K-34) and “Karabulak-5” 
(K-5). The results of lab tests allowed to compare between the efficiency of “Polysaha” and 
other polymer systems, as well as to determine the main technological parameters of well 
treatment operations. The results of field tests have shown that the treatment of the produc-
ers with “Polysaha” decreased the water cut in 4-10 times. It is remarkable that the reduction 
of the permeability in the vicinity of the wells as a result of gel placement did not lead to the 
decrease of oil flow rate. Thus the proposed technology is of great interest for the petroleum 
engineers since can be applied for the reanimation of watered out producing wells. 

KEY WORDS: flooding, oil recovery factor, gel polymer treatment, chemical enhanced 
recovery methods.

Читайте далее в журнале “НЕФТЬ И ГАЗ”, №1, 2017 год


