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В статье подчеркиваются проблемы снижения добычи нефти промысловой от-
расли. Для эффективного извлечения нефти разработана расчетная геологическая 
модель, с учетом всех параметров сложнопостроенных коллекторов по коэффициен-
там продуктивности, эффективным нефтенасыщенным мощностям месторожде-
ния. Проведен анализ опробования дебитов нефтеносных залежей Арыстановского 
месторождения. Выделены низкопродуктивные горизонты с целью воздействия на 
них современных технологий для увеличения нефтеотдачи пластов. Для интенси-
фикации притока нефти предложен гидравлический разрыв пласта (ГРП). Проведен 
расчет показателей наращивания дебитов нефти пробной эксплуатации, после 
гидроразрыва пласта.
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Мақалада өндіріс саласындағы мұнай өндірудің төмендеу мәселесі баса айтылады.
Мұнайды тиімді өндіру үшін өнімділік, өткізгіштік коэффициенттері, кенорынның 

тиімді мұнаймен қаныққан қалыңдықтары бойынша күрделі қалыптасқан коллекторлардың 
барлық параметрлерін ескеріп, есептік геологиялық модель құрастырылған. Арыстан 
кенорынының мұнайлы шоғырларының дебиттерін сынамалауға талдау жасалған. 
Қабаттардың мұнай бергіштігін арттыру үшін оларға заманауи технологиялармен әсер 
ету мақсатында төменгі өнімді қабаттар белгіленген. Мұнайдың келуін арттыру үшін 
қабаттың гидравликалық үзілімін (ҚГҮ) ұсынады. Қабаттың гидроүзілімінен кейінгі мұнай 
дебитінің артуының көрсеткіштері есептелген.
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The article The article highlights the problems of reducing oil production in the industry.
For effective oil recovery, a computed geological model has been developed, taking into 

account all parameters of complex reservoirs in terms of productivity factors, effective oil-saturated 
reservoir capacities. The analysis of sampling the debits of the oil-bearing deposits of the Arystan 
field was carried out. Low productive horizons have been identified with the aim of influencing 
modern technologies for increasing oil recovery in reservoirs. For the intensification of oil inflow, 
an option is proposed for hydraulic fracturing of the formation (fracturing). The calculation of the 
indicators of the increase in oil production rates of trial operation, after hydraulic fracturing of the 
reservoir, was carried out.

KEY WORDS: oil recovery, enhanced oil recovery, recovery factor, hydraulic fracturing, fluid 
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