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В статье рассмотрено снижение проводимости нефтяных пластов при пер-
вичном вскрытии бурением. При вскрытии нефтяных пластов происходит снижение 
проницаемости нефтяных пород и дебита скважины.

Вскрытие нефтяных пластов и управление этими процессами в значительной 
степени позволяют избежать снижения проводимости пород пласта, а в отдельных 
случаях – интенсифицировать ее.

Основные факторы, снижающие нефтепроводимость пород пласта при его 
вскрытии бурением – глинизация, механический кольматаж шламом, химический 
кольматаж, гидродинамические воздействия на пласт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтяной пласт, бурение, шлам, прифильтровая зона, 
скважина, глинистый раствор

БҰРҒЫЛАУ КЕЗІНДЕГІ МҰНАЙ ҚАБАТТАРЫНЫҢ 
ӨТКІЗГІШТІГІНІҢ ТӨМЕНДЕУІ 

В. Ш. ГУРБАНОВ,1 профессор, директор орынбасары 
Н. Э. МИКАИЛОВА,2* «Мұнай-газ инженерия» кафедрасының диссертанты

76 НЕФТЬ И ГАЗ 2018. 2 (104)



БУРЕНИЕ
1Мұнай және газ Институты, Әзірбайжан Ұлттық ғылым академиясы, 

AZ1000, Әзірбайжан, Баку қ., к-сі Фикрята Амирова, 9

2Әзербайжан Мемлекеттік Мұнай және Өнеркәсіп Университеті 
AZ1000, Әзірбайжан, Баку қ., Азадлыг даңғылы, 20

Мақалада бұрғылауды ашу кезінде мұнай қабаттарының өткізгіштігінің төмендеуі 
қарастырылған. Мұнай қабаттарын ашу кезінде, сайып келгенде, мұнай жыныстарының 
өтімділігінің және ұңғыма дебитінің азаюларына ұшыратады.

Мұнай қабаттарын ашу және оны басқару процестері едәуір р дәрежеде қабат 
жыныстарының өткізгіштігінің төмендетуіне, ал жекелеген жағдайларда қарқындатуға 
мүмкіндік береді. 

Бұрғылау кезіндегі қабат жыныстарының мұнай өткізгіштігін төмендететін негізгі 
факторлар – глинизация, шлдаммен механикалық кольматаж, химиялық кольматаж, 
қабатқа гидродинамикалық әсер ету.

КІЛТТІК СӨЗДЕР: мұнай қабаты, бұрғылау, шлам, сүзу аймағы, ұңғыма, балшықты 
ерітінді

REDUCING CONDUCTIBILITY OF OIL  
FORMATIONS WHEN DRILLING 

V.Sh. GURBANOV,1 Professor, Deputy director
N.E. MIKAILOVA,2* Thesis student of the chair of Petroleum Engineering 

1Oil&gas institute of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, 
9 str., Fikrat Amirov, Baku, Azerbaijan, AZ1000 

2Azerbaijan State Oil&Industry University, 
20, Azadlig av., Baku, Azerbaijan, AZ1000

The article considers the reduction in the conductivity of oil reservoirs during drilling drilling. 
At the opening of oil reservoirs ultimately leads to a decrease in the permeability of oil rocks and 
the production rate of the well.

Opening up oil reservoirs and managing these processes to a large extent make it possible to 
avoid reducing the conductivity of reservoir rocks, and in some cases to intensify it.

The main factors that reduce the oil conductivity of the reservoir rocks when it is drilled are 
clay, mechanical mud smearing, chemical mud, hydrodynamic impacts on the reservoir.
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