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Важная роль в обеспечении рациональных темпов отбора при наиболее высоких 
значениях коэффициентов компонентоотдачи пласта принадлежит методам регу-
лирования разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Применяемые методы позволили наиболее максимальными темпами вести отбор 
извлекаемых запасов нефти, но, тем не менее, со временем выявилось множество 
отдельных участков залежи, запасы которых вырабатывались низкими темпами. 

Поэтому для улучшения процессов выработки трудноизвлекаемых запасов в 
этих участках, зонах применяются дополнительные методы воздействия путем 
нагнетания в пласт некоторого объема воды через новые нагнетательные сква-
жины, созданные путем бурения или переводом действующих высоко-обводненных 
скважин под закачку. Одновременно в действующих скважинах проводятся работы 
по увеличению их производительности. 

В данной статье рассматривается применение метода фигурного заводнения 
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как дополнительного метода регулирования процесса разработки месторождения 
Узень. Приводятся результаты анализа эксплуатации нефтяных участков фигурного 
заводнения. Проведено исследование по выявлению технологического эффекта от 
применения метода фигурного заводнения. Фигурное заводнение способствовало 
возникновению нестационарного состояния фильтрации жидкости по пластам, ко-
торое привело к снижению обводненности продукции скважин по ранее работающим 
интервалам, а также по некоторым участкам. Этот метод благоприятно повлиял 
на ход процесса разработки путем подключения к эксплуатации новых продуктивных 
интервалов. Включение в разработку новых продуктивных пластов и пропластков 
привело к увеличению дебитов скважин и добычи нефти, а также одновременно к 
снижению дебитов, добычи жидкости и обводненности. 

Количественная оценка эффективности проведена путем сопоставления соот-
ветствующих фактических и расчетных технологических показателей. В работе 
приведены аналитические формулы, с помощью которых были рассчитаны изменения 
анализируемых данных на случай, если не было бы указанного метода. Определены 
расчетные величины дебитов нефти, жидкости и обводненности участков XIV и XV 
горизонтов в предположении, если не было бы фигурного заводнения.

Представлены результаты расчетов технологических показателей и обработки 
фактических данных, а также технологические преимущества отдельных участков. 
В работе установлено, что применение фигурного заводнения в комплексе будет 
позволять полное подключение в работу новых нефтенасыщенных пластов, если 
будут созданы новые самостоятельные системы обустройства по обеспечению 
соответствующими гидродинамическими параметрами давлений на устьях и на 
забоях нагнетательных и добывающих скважин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лабораторные эксперименты, методы воздействия, нагне-
тательные и добывающие скважины, гидродинамический расчет, сетка скважин.
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Қабатты компонентбергіштік коэффициенттерінің неғұрлым жоғары мәндерінде 

ұтымды қарқынмен игеруді қамтамасыз етудегі маңызды рөл мұнай және газ кен орын-
дарын игеруді реттеу әдістеріне жатады.

Қолданылатын әдістер мұнай қорларын игеруді ең жоғары қарқынмен алуды жүргізуге 
мүмкіндік берді, алайда, уақыт өте келе қорлары төмен қарқынмен өндірілген кеніштердің 
көптеген жеке учаскелері анықталды.

Сондықтан, осы учаскелердегі қиын алынатын қорларды өндіру процесін жақсарту 
үшін, оларды бұрғылау немесе жұмыс істеп тұрған жоғары суланған ұңғымаларды айдауға 
ауыстыру арқылы жаңа айдау ұңғымалары арқылы қабатқа судың кейбір көлемін айдау 
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жолымен әсер етудің қосымша әдістері қолданылады. Осымен бір уақытта жұмыс істеп 
тұрған ұңғымаларда олардың өнімділігін арттыру бойынша жұмыстар да жүргізіледі.

Бұл мақалада Өзен кен орнын игеру процесін реттеудің қосымша әдісі ретінде фигура-
лық суландыру әдісін қолдану қарастырылады. Су тоғытуы мұнай учаскелерін пайдалануды 
сараптау нәтижелері келтіріледі. ФСу тоғыту әдісін қолданудың технологиялық әсерін 
анықтау бойынша зерттеу жүргізілді. Фигуралық суайдау қабаттар бойынша сұйықтықты 
сүзудің стационарлық емес жағдайының пайда болуына ықпал етті, ол бұрын жұмыс істеп 
тұрған аралықтар бойынша, сондай-ақ кейбір учаскелер бойынша ұңғыма өнімдерінің сула-
нуының төмендеуіне әкелді. Бұл әдіс жаңа өнімді аралықтарды пайдалануға қосу арқылы 
игеру процесінің барысына жағымды әсер етті. Жаңа өнімді қабаттар мен қабатшаларды 
игеруге қосу ұңғымалар өнімін және мұнай өндірудің ұлғаюына, сонымен қатар өніммен, 
сұйықтық өндірілуі мен суланудың төмендеуіне әкелді.

Тиімділікті сандық бағалау тиісті нақты және есептік технологиялық көрсеткіштерді 
салыстыру жолымен жүргізілді. Жұмыста аналитикалық формулалар келтірілген, егер 
көрсетілген әдіс болмаған жағдайда олардың көмегімен талданатын деректердің өзгерісі 
есептелген. Мұнай, сұйықтық дебиттерінің және XIV және XV горизонттар учаскелерінің 
сулануының есептік шамалары, егер фигуралық сулану болмаса, болжамда анықталған. 

Технологиялық көрсеткіштерді есептеу және нақты деректерді өңдеу нәтижелері, 
сондай-ақ жеке учаскелердің технологиялық артықшылықтары ұсынылған. Мақалада 
егер айдау және өндіру ұңғымаларының сағалары мен түптік қысымның тиісті гидро-
динамикалық параметрлерімен қамтамасыз ету бойынша жайғастырудың жаңа дербес 
жүйелері құрылса, онда кешенде фигуралық суландыруды қолдану жаңа мұнайға қаныққан 
қабаттарды жұмысқа толық қосуға мүмкіндік беретіні орнатылды.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: лабораториялық зерттеулер, әсер ету әдістері, айдау және өндіру 
ұңғымалары, гидродинамикалық есептеу, ұңғы торы.
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Methods of regulating the development of oil and gas fields play an important role in ensuring 
rational selection rates at the highest values of reservoir component recovery coefficients.

The applied methods allowed the most rapid selection of recoverable oil reserves, but 
nevertheless, over time, many individual areas of the deposit were identified, whose reserves 
were developed at a low rate.

Therefore, to improve the development of hard-to-recover reserves in these areas, zones, 
additional methods of influence are used by injecting a certain volume of water into the reservoir 
through new injection wells created by drilling them or transferring existing high-water wells for 
injection. At the same time, work is being carried out in existing wells to increase their productivity.

This article discusses the application of figure flooding method as an additional method 
of regulating the development process of the Uzen deposit. The authors presented the results 
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of analysis of exploitation of oil areas of figure flooding. A study was conducted to identify the 
technological effect of the use of the figure flooding method. Figure flooding contributed to unsteady 
state fluid flow in reservoirs, which led to the reduction of water production wells before working 
intervals and also in some areas. This method has had a positive impact on the development process 
by connecting new production intervals to the operation. The inclusion in the development of new 
productive formations and layers led to an increase in the flow rates of wells and oil production, as 
well as simultaneously to a decrease in the flow rates, liquid production and water cut.

The quantitative assessment of efficiency was carried out by comparing the corresponding 
actual and calculated technological indicators. The paper presents analytical formulas that were used 
to calculate changes in the analyzed data in case there was no specified method. The calculated 
values of oil and liquid flow rates and water level of sections of the XIV and XV horizons were 
determined under the assumption that there would be no figure flooding.

The results of calculations of technological indicators and processing of actual data, as well as 
the technological advantages of individual sections are presented. It is established that the use of 
shaped flooding in the complex will allow full connection to the work of new oil-saturated reservoirs, 
if new independent systems of arrangement are created to ensure the appropriate hydrodynamic 
parameters of pressure at the mouths and faces of injection and production wells.

KEY WORDS: laboratory experiments, methods of stimulation, injection and production wells, 
hydrodynamic calculation, well pattern.
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