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Являясь одним из наиболее широко распространненых методов увеличения добычи 
углеводородов, гидроразрыв пласта (ГРП) все еще требует дальнейшего изучения. 
Имея множество неопределенностей в проектировании процесса гидроразрыва 
пласта, инженер сталкивается c проблемой успешной реализации работы. В данной 
статье показывается как можно осуществить дизайн и проектирование ГРП, 
чтобы получить наиболее оптимальную кратность увеличения добычи со скважины. 
Рассматривается и объясняется множество параметров, процессов, алгоритмов, 
руководств с точки зрения дизайна и осуществления ГРП, влияющих на конечный 
положительный результат. Выкладки в данной статье являются результатом 
наблюдений и опыта автора, изучения существующей актуальной литературы, 
работы с соавторами, использования автором большинства пунктов на реальных 
проектах на месторождениях углеводородов Западного Казахстана. 

Данная работа также является попыткой обобщения множества процедур, 
алгоритмов, параметров в один большой процесс проектирования и дизайна 
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ГРП, который охватывает оптимальное количество данных и процедур, а также 
большую степень обработки этих данных. Преимуществом такого обобщенного 
проектирования является объективность дизайна, которая способствует наиболее 
вероятной успешности конечного результата ГРП. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гидроразрыв пласта, кратность увеличения добычи, дизайн 
ГРП, проектирование ГРП, успешность ГРП. 
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Қабатты гидравликалық жару (ҚГЖ) әдісі мұнай өндіруді көбейту әдістерінің 
арасында кең таралғанына қарамастан әлі де зерттеуді қажет етеді. Қабатты 
гидравликалық жару үрдісін жобалау кезінде кездесетін көптеген белгісіздіктер әдістің 
сәтті жүзеге асырылуына кедергі болады. Осы мақала мұнай өндірудің өсімділігін 
анағұрлым ұтымды арттыру мақсатында жасалатын ҚГЖ әдісінің жобалануы мен 
дизайнын орындауды ұсынып отыр. Осы тұрғыдан ақырғы оң нәтижеге әсер ететін 
көптеген параметрлер, үрдістер, алгоритмдер мен нұсқаулықтар қарастырылған. 
Мақаладағы есептеулер автордың Батыс Қазақстанның кен орындарында жүргізген 
ҚГЖ жобаларында жиналған тәжірибесі мен өзекті әдебиетті шолу, сонымен қатар 
бірлескен авторлармен жұмысы негізінде берілген. 

Бұл мақала көптеген процедураларды, алгоритмдерді және параметрлерді 
жалпылап, оларды ҚГЖ әдісінің жобасы мен дизайнын орындайтын бір үлкен үрдіске 
келтіру әрекеті болып табылады. Мүмкіншілігіне қарай бұл үрдіс мағлұматтардың 
және процедуралардың орнықты мөлшері мен бұл деректердің өңделуінің үлкен 
дәрежесін қамту керек. Мұндай жалпылаудың артықшылығы ҚГЖ нәтижесінің 
табысты болуына ең ықтималды мүмкіндік туғызатын дизайннің объективтілігі. 
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Being one of the main hydrocarbon production methods the hydraulic fracturing still has 
many points for considerations. Having many uncertainties during fracturing job design an 
engineer faces problems in the way of successful project realization. This paper presents 
the way how a successful and optimized hydraulic fracturing job can be designed such that 
the optimum production fold of increase was achieved. Majority of parameters, processes, 
algorithms and directions are considered and explained in a way how they effect on the design 

experience and observations, deep literature review, working with co-authors, and practical 

This paper is also an attempt of the consolidation of majority procedures, algorithms, 
parameters in a one big process of hydraulic fracturing design. The consolidation is being 
done in a way to take into account optimum quantity of information and procedures, as well as 
deep processing of such data. The advantage of such generalized design is the objectiveness 
which could lead to the most probable positive hydraulic fractu

KEYWORDS: hydraulic fracturing, production fold of increase, hydraulic fracturing design, 
design success.
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