
ГЕОЛОГИЯ

УДК 553.981 (574.1)

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 
УГЛЕВОДОРОДОВ В ТРЕЩИННЫХ, 

ТРЕЩИННО-ПОРОВЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 
КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ж.К. КУСАНОВ,*
менеджер недропользования

АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В., Казахстанский филиал», 
090300 Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Аксай

В статье дан краткий анализ видов и запасов энергии и сил, действующих в за-
лежи и обеспечивающих приток нефти и газа к забоям скважин, которые необходимо 
рассматривать с учетом сложности строения всей залежи и окружающих ее обла-
стей, геологической неоднородности пластов, а также свойств жидкостей и пород 
всего продуктивного пласта. Задача исследования – определение путей комплексного 
изучения особенностей участков с повышенной продуктивностью, характера энер-
гетических взаимосвязей основных и наиболее энергоемких процессов добычи газа и 
жидких углеводородов, в более полном включении всех частей продуктивных пластов 
в процесс дренирования, т.е. в достижении возможно более высокого коэффициента 
охвата дренированием (вытеснением), являющегося одним из основных показателей, 
определяющих величину коэффициента извлечения нефти (КИН).

Рассмотрены возможности получения по интегрально учитываемым энергетиче-
ским показателям некоторых технико-технологических выводов и определения таких 
параметров, как повышение добычи нефти, газа, конденсата, за счет применения 
методов ППД, оптимального давления нагнетания, прогнозирования газоконденсат-
ного фактора, темпов нагнетания газа в пласт и другие. 

Предложен комплекс мероприятий по освоению запасов нефти и газа c неравно-
мерным распределением различных типов коллекторов КНГКМ, определены степень 
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охвата дренированием продуктивных карбонатных отложений по площади и разрезу 
месторождения, динамика и распределение пластовых давлений, состояние пластовой 
системы и его изменение в процессе разработки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геологические запасы, пластовая энергия, залежь, углево-
дородные флюиды, эксплуатационные объекты, скважина, нефтегазодобыча 
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Бұл мақалада қуат түрлері мен қорларының, сонымен қатар шоғырда әрекет ететін 
және мұнай мен газдың ұңғыма кенжарына келуін қамтамасыз ететін күштердің тал-
дануы берілген. Бұл күштерді бүкіл шоғырдың және оның айналасындағы аймақтардың 
құрылымының күрделілігін, қабаттардың геологиялық әртектілігін, сонымен қатар 
өнімді қойнауқаттағы сұйықтықтар мен жыныстарының қасиеттерін ескере оты-
рып қарасытрған жөн. Осы зерттеу дренаждау үдерісіне өнімді қойнауқаттың барлық 
бөлімдерін қоса отырып, яғни дренаждау (ығыстыру) арқылы мұнай өндіру коэффици-
ентін анықтайтын негізгі бірлік – қамту коэффициентіне жету үшін өнімділігі жоғары 
аймақтардың қаситеттерін және газ бен сұйық көмірсутектерді өндірудің негізгі және 
мейлінше көп қуат жұмсайтын үдерістердің энергетикалық қатынастарын кешенді 
зерттеудің әдістерін анықтауды көздейді.

Интегралды есептелетін энергетикалық көрсеткіштер арқылы кейбір техникалық-
технологиялық қорытындыларды алу және қойнауқаттық қысымды сақтау әдістерін 
қолдану арқылы мұнай, газ, конденсат өндірісін арттыру,оңтайлы айдамалау қысымы, 
газ-конденсатты факторды, газды қабатқа айдау қарқынын және т.б. болжау сияқты 
параметрлерді анықтау мүмкіндіктері қарастырылды. 

Қарашығанақ мұнай-газ конденсатты кен орнындағы әртүрлі коллекторларда әркелкі 
бөлінген мұнай мен газ қорларын игеру, кеніштің ауданы және кесіндісі бойынша карбонат-
ты өнімді шөгінділерді дренаждау арқылы қамту, қойнауқаттық қысымдардың қарқыны 
және бөлінуі, қойнауқаттық жүйе күйі және оның игеру барысында өзгеруі бойынша шаралар 
кешені ұсынылды. 

КІЛТТІК СӨЗДЕР: геологиялық қорлар, қойнауқаттық қуат, кен, көмірсутектік флю-
идтер, пайдалану нысандары, ұңғыма, мұнай-газ өндірісі
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The Article provides a brief analysis of the types and reserves of energy and forces applied 
in the deposit and ensuring the oil and gas inflow to the well BHs that are to be considered with 
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due regard for complexity of the structure of the entire deposit and surrounding areas, geologic 
heterogeneity of reservoirs as well as properties of the liquids and rocks included into the entire 
reservoir. The objective of the study is determination of methods for the integrated investigation of 
the features of the areas with the increased productivity and nature of the energy relations between 
the main and the most energy-intensive processes of the gas and liquid hydrocarbonaceous (HC) 
production. The Objective of this study also involves the more complete inclusion of all the portions 
of the reservoirs into the drainage process i.e. in achievement of the possible higher sweep efficiency 
that is one of the main values determining the oil recovery factor (ORF).

This Article considered possibilities to make some technical and technological conclusions 
using integrally accountable energy parameters and to determine such parameters as increase 
of the oil, gas and condensate production due to application of the RPM methods, the optimum 
injection pressure, GCR forecasting, gas reinjection rate and others. 

The Article suggested a plan of actions on development of the oil and gas reserves with 
the random distribution of different types of the Karachaganak reservoirs, determined the sweep 
efficiency of the productive carbonate deposits laterally and vertically, the dynamics and distribution 
of reservoir pressures, status of the formation system and its changing during the development 
process. 

KEY WORDS: geological reserves, reservoir energy, deposit, hydrocarbonaceous (HC) fluids, 
operating facilities, well, oil and gas production
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