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При добыче высоковязких нефтей основным, если не единственным, методом 
интенсификации добычи нефти и увеличения коэффициента извлечения нефти яв-
ляется метод введения тепловой энергии в продуктивный пласт с целью повышения 
температуры пласта и, соответственно, снижения вязкости добываемых флюидов. 
ТОО «Проектный институт «OPTIMUM», в рамках НИОКР, проводил опытно-промы-
словые работы по электропрогреву призабойной зоны скважин с помощью скважинного 
стационарного электронагревателя производства ООО «Псковгеокабель». В статье 
описана технология проведения работ и представлены результаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтяной пласт, электропрогрев призабойной зоны сква-
жин, обводненность, скважина, дебит нефти и жидкости, вязкость и плотность 
нефти, подземное оборудование, установка скважинного штангового насоса.

ҰҢҒЫМАЛЫҚ ЭЛЕКТРЖЫЛЫТҚЫШ АРҚЫЛЫ ТҰТҚЫРЛЫҒЫ 
ЖОҒАРЫ МҰНАЙ ӨНДІРІСІ 
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Тұтқырлығы жоғары мұнайды өндіру кезінде, мұнай өндіруді күшейту және мұнайдың 
қалпына келтіру коэффициентін арттыру негізгі әдісі болып табылмаса, температураны 
арттыру мақсатында резервуарға жылу энергиясын енгізу әдісі және, тиісінше, өндірілген 
сұйықтықтардың тұтқырлығын төмендетеді. «OPTIMUM» Жобалау институты» ЖШС 
ҒЗТКЖ шеңберінде ЗҚҚ ЖШҚ «Псковгеокабель» өндіретін ұңғылық стационарлық электер-
мен қыздыру көмегімен электрмен қыздыру тәжірибелік-кәсіпшілік жұмыстарын жүргізді. 
Осы мақалада жұмыстың технологиясы және нәтижесі ұсынылған.

КІЛТТIК СӨЗДЕР: мұнай қабаты, ұңғыма аймағын электрмен қыздыру, мұнай, сулану, 
ұңғыма, мұнай және сұйықтықтың өнімі, мұнайдың тұтқырлығы мен тығыздығы, жерасты 
жабдығы, ұңғымалық штангілік сорапты қондыру, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-
конструкторлық жұмыс (ҒЗТКЖ).
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The basic and probably single method of viscous oil production intensification is thermal oil 
recovery method, which allows increasing oil reservoir temperature and decreasing oil viscosity. As 
the result oil recovery factor is increased. Pilot tests of well bottomhole stationary electric heating 
unit, produced by Pskovgeocable Ltd., were carried out by the «OPTIMUM» Design institute» LLP. 
The technology and results of works are presented in this article.

KEY WORDS: oil reservoir, well bottomhole zone electric heating, oil, water cut, oil well, oil and 
liquid rate, oil density and viscosity, underground equipment, oilwell sucker-rod pump installation, 
scientific research and experimental designing work.
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