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В работе проводится технико-экономическая оценка эффективности опытно-
промышленных работ по циклической закачке пара и воды на 6-ти ячейках западного 
участка месторождения Каражанбас. Оценка проведена на основе сравнения технико-
экономических показателей по двум вариантам опытного испытания: первый вари-
ант предполагает применение технологии циклической закачки в пласт пара и воды 
второй вариант является прогнозным и предусматривает продолжение закачки воды. 

В первой паре задействованных ячеек, где на дату анализа реализованы два цикла 
закачки пара и один цикл закачки воды, каждый последующий цикл показывает увели-
чение прироста нефти относительно базового варианта с закачкой холодной воды.

Наблюдаемая положительная динамика добычи нефти в реагирующих скважинах 
является результатом проявления двух процессов, происходящих в пласте в это 
время – теплового (снижение вязкости нефти, увеличение подвижности, снижение 
скин-фактора) и динамического (повышение пластового давления, обусловленное 
значительным ростом компенсации).

Проведенная технико-экономическая оценка по вариантам циклической закачки 
и закачки воды на Западном участке месторождения Каражанбас позволяет сделать 
выводы о том, что вариант циклической закачки пара и воды характеризуется более 
привлекательными технико-экономическими показателями по сравнению с вариантом 
закачки воды. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: добыча нефти, прирост нефти, циклическая закачка пара 
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и воды, снижение вязкости нефти, снижение скин-фактора, повышение пластового 
давления, закачка воды, паротепловое воздействие, влажное внутрипластовое горе-
ние, опытно-промышленные работы, технико-экономическая оценка
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Бұл жұмыста Қаражанбас кен орны батыс учаскесінің 6 ұяшықтарында циклдік бу 
және су айдау техника-экономикалық тиімділігін бағалау бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік 
жұмыстары жүргізіледі. Бағалау екі нұсқада техникалық-экономикалық көрсеткіштерді 
салыстыру бойынша тәжірибелі сынау негізінде жүргізілді: бірінші нұсқа қабатқа циклдік 
бу және су айдау технологиясын қолдану арқылы, екінші нұсқа болжамды және су айдауды 
жасғастыруды көздейді. 

Бірінші жұпта қолданысқа енгізілген ұяшықтарға екі циклді бу айдау және бір цикл су 
айдау, әрбір келесі цикл базалық суық су айдау мұнай өсімін ұлғайтылуын көрсетеді.

Ұңғымаларда байқалып отырған мұнай өндірудегі динамика екі процесстерің оң сер-
пінді нәтижесі болып табылады, бұл осы қабатта – жылу (мұнай тұтқырлығы төмендеуі, 
ұлғайту қозғалысының төмендеуі, скин-фактор деңгейі) және динамикалық (қабат 
қысымының көтерілуі өтемақылық елеулі өсумен негізделген).

Қаражанбас кен орны батыс учаскесінде өткізілген циклдік бу мен су айдау нұсқалары 
бойынша техникалық-экономикалық бағалау циклдік бу мен су айдау тәжірибесі тек су 
айдауға қарағанда неғұрлым тартымды екенін көрсетті.

КІЛТТІК СӨЗДЕР: мұнай өндіру, мұнай өсімі, циклдік бу мен су айдау, мұнай 
тұтқырлығының төмендеуі, скин-фактор деңгейі, қабат қысымы, су айдау, бу жылуының 
әсері, қата ішіндегі ылғал жану, тәжірибелік-өнеркәсіптік жұмыстар, техникалық-
экономикалық бағалау
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The technical and economic evaluation of the efficiency of pilot industrial works on cyclic 
injection of steam and water on 6 cells of the western section of the Karazhanbas field is carried 
out. The assessment was carried out on the basis of a comparison of technical and economic 
indicators for two versions of the pilot tests: the first option involves the use of the technology of 
cyclic injection of steam and water into the formation, the second option is predictive and provides 
for the continuation of water injection.

In the first pair of cells involved, where two steam injection cycles and one water injection cycle 
were implemented at the analysis date, each subsequent cycle shows an increase in oil growth 
relative to the base version with cold water injection.

The observed positive dynamics of oil production in the reacting wells is the result of the 
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manifestation of two processes occurring in the reservoir at this time – thermal (decrease in oil 
viscosity, increase in mobility, decrease in skin factor) and dynamic (increase in reservoir pressure 
caused by a significant increase in compensation.)

Technical and economic assessment of cyclic injection and injection of water in the Western 
section of the Karazhanbas field allows us to conclude that the cyclic injection of steam and water 
is characterized by more attractive technical and economic indicators compared to the water 
injection option.

KEY WORDS: oil production, oil growth, cyclic injection of steam and water, decrease of oil 
viscosity, decrease of skin factor, increase of reservoir pressure, water injection, steam-thermal 
effect, wet-situ combustion, pilot industrial works, technical and economic evaluation
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