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ТЕХНОЛОГИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА 
К ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЕ

Э.М. БАТЫРБАЕВ*, 
директор по науке

SilkRoadOil,
3632 HarleyAvenue, FortWorth. Texas

Приведен обзор методов и технологий восстановления производительности 
скважин. Осложнения эксплуатации месторождений (на поздней стадии разработки) 
связаны с работой как добывающих, так и нагнетательных скважин. Акустическое 
– волновое воздействие давлением на призабойную зону скважин, являясь экологи-
чески чистым методом, способно вызывать заметные положительные изменения 
фильтрационных и коллекторских свойств, не образуя при этом новых неоднород-
ностей, таких, например, как при гидроразрыве пласта, которые могут привести 
к увеличению текущей нефтедобычи, но могут и ухудшить нефтеотдачу пласта 
в целом. В Республике Казахстан по технологии волнового воздействия давлением 
были проведены промышленные работы на месторождениях им. С. Балгимбаева  
(10 скважин), Ботахан, Восточный Молдабек, Кондыбай, Северный Жолдыбай, Уаз  
(20 скважин) – на добывающих скважинах работы по изоляция водопритока.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: месторождения АО «Эмбамунайгаз», Молдабек Восточный, 
С. Балгимбаева, ограничение водопритока, гидравлический генератор колебания 
давления, гидроимпульсный струйный насос.
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Ұңғымалардың өнімділігін қайта қалпына келтіру әдістері және технологияларына 
шолу жасалған. Кенорнын пайдалану (өңдеудің соңғы кезеңінде) қиындығы өндіруші, сон-
дай-ақ, айдау ұңғымаларының жұмыстарына байланысты. Ұңғыманың кенжар аймағына 
қысыммен акустикалық-толқынды ықпал ету, экологиялық таза әдіс бола тұра, ағымдағы 
мұнай өндірісінің ұлғаюына әкелетін, алайда, жалпы қыртыстың мұнайберуін нашарлата 
алатын, жаңа әртектілікті құрмай-ақ, мысалы, жер қойнауқатын сумен ажырату кезін-
дегідей, сүзілімдік және жинауыштық қасиеттерінің елеулі оң өзгерістеріне әкелуі мүмкін. 
Қазақстан Республикасында қысыммен толқынды ықпал ету технологиясы бойынша С. 
Балгимбаева атындағы (10 ұңғыма), Ботахан, Шығыс Молдабек, Кондыбай, Солтүстік 
Жолдыбай, Уаз (20 сұңғыма) кенорындарында өңдіруші ұңғымаларда сукелімді шектету 
бойынша өнеркәсіптік жұмыстар өткізілді.

НЕГIЗГЕ СӨЗДЕР: «Эмбамұнайгаз» АҚ, Шығыс Молдабек, С. Балгимбаева кенорын-
дары, сукелімді шектету, қысымның ауытқу гидравликалық генераторы, гидроимпульсті 
ағыншалы сорғы.
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The article provides an image of methods and technologies for the restoration of well 
productivity. Complications of the exploitation of deposits (at a late stage of development) are 
associated with the work of both production and injection wells. The wave effect of pressure (VVD) 
on the well bottom zone, being an environmentally friendly method, can cause noticeable positive 
changes in filtration and reservoir properties, without forming new heterogeneities, such as, for 
example, during hydraulic fracturing (HF), which can lead to an increase in current oil production, but 
may worsen the oil recovery of the reservoir as a whole. In the Republic of Kazakhstan, pilot tests 
were carried out in the following fields: At the fields: them. S. Balgimbaeva (10 wells), Botakhan, 
East Moldabek, Kondybay, Northern Zholdybay, Uaz (20 wells) – on production wells – work on 
water inflow isolation.

KEY WORDS: fields of Embamunaigas JSC, East Moldabek, S. Balgimbaeva, water inflow 
restriction, hydraulic generator of pressure fluctuations, hydro-pulse jet pump.
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