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На нефтяном месторождении два объекта, разрабатываемые приконтурным за-
воднением, обоснованно определены как элементы разработки. Составлены рейтинги 
и ранжирование элементов разработки. По характеристике вытеснения произведена 
оценка начальных извлекаемых запасов. Установлено, что накопленная добыча нефти 
превышает утвержденные запасы. Анализ состояния разработки (карты изобар и 
карты плотностей остаточных запасов) также подтвердил несоответствие запасов 
с проектными показателями. Для выявления гидродинамической связи проведен анализ 
влияния нагнетательных скважин на окружающие добывающие скважины. Для каждой 
нагнетательной скважины месторождения был построен диагностический график 
Холла. На основании выполненных исследований рекомендованы мероприятия с целью 
достижения необходимой приемистости для вытеснения остаточных извлекаемых 
запасов нефти в забой добывающих скважин и для поддержания энергетики пласта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтяное месторождение, ранжирование блоков, объекты 
разработки, элементы разработки, система разработки, коэффициент извлечения 
нефти, поддержание пластового давления, заводнение, расчет давления по матери-
альному балансу, начальные извлекаемые запасы, остаточные запасы, график Холла, 
целевая приемистость, рекомендации.
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ҚАБАТҚА СУ АЙДАУ ПРОЦЕСІН БАСҚАРУ
А.С.МАРДАНОВ, мұнай-газ кен орындарын модельдеу және игеру мониторингі департамент-
терін баскарушы директор
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«ҚазМұнайгаз» өндіру және бұрғылау технологгиялары ғылыми-зерттеу институты» ЖШС 
Атырау Қаласындағы филиалы. Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау о.,  

Геолог ауыл о., Атырау қ., Бірлік ауылы, өнеркәсіптік аймақ Телемұңара, 4 кұрылыс

Мұнай кен орнындағы 2 игеру нысандары шектеубойлық сумен тоғыту әдісімен игерілу-
де. Бұл әдіс барлық жағынан толықтай негізделген игеру элементі ретінде енгізілген бо-
латын. Осы ғылыми жұмыста игеру элементтерінің маңыздылық дәрежесін анықтау және 
бағалау әдістері қолданылды. Кезінде мұнайдың өндірілмелік қорлары әртүрлі ығыстыру 
сипаттама әдістері аркылы бағаланған болатын. Бірақ алынган мұнай көлемінің бекітілген 
өндірілмелік қордан асып кеткені анықталды. Бұл игерудің қазіргі жағдайын талдау бары-
сында (изобар карталары мен игерілмек қалдық қорларының тығыздылығын көрсететін 
карталар арқылы) жоба көрсеткіштерінің бекітілген қорлармен сәйкессіздігін дәлелдеп 
отыр. Гидродинамикалық байланысын анықтау үшін тоғыту ұңғымаларының айналасын-
дағы өндіру ұңғымаларына тигізер әсері зерттеліп талданды. Әрбір тоғыту ұңғымасы 
үшін Холл диагностикалық графиктері тұрғызылды. Аталған зерттеулер негізінде мұнай 
қабатындағы қалдық қорды өндіру ұңғымаларына қарай ығыстыру үшін қажетті де тиімді 
су айдау көлемін анықтауға бағытталған шаралар ұсынылды.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: мұнай кен орны, дербесжон, дербесжондық бағалау, игеру нысан-
дары, игеру элементтері, игеру жүйесі, игерілу коэффициенті, қабат қысымына әсер 
ету, қабатқа су айдау, материалдық баланс әдісімен қысым есептеу, бастапқы игермелік 
қорлар, игерілмек қалдық қорлар, Холл графигі, көзделген мақсатқа жету үшін айдалатын 
су көлемі, ұсыныстар

WATERFLOODING PROCESS CONTROL
A.S. MARDANOV, Managing Director of monitoring the development and modeling Department.
R.A. YUSSUBALIYEV, Director of monitoring of production Department.
М.Т. GALYM,Chief specialist of hydrodynamic and geological modeling Department. 

Branch of the LLP «Scientific Research Institute of Production and drilling technology 
of «KazMunayGas» «Caspimunaigas» in Atyrau city, Republic of Kazakhstan,

060011, Geolog rural district, Atyrau c., Birlik d., 4 building

Two objects being exploited in the oil field by edge water flooding are reasonably identified as 
elements of exploitation. Ratings and element exploitation rankings are compiled. Initial recoverable 
reserves were estimated according to displacement characteristics. It is confirmed that the cumulative 
oil production exceeds approved reserves. An analysis of the state of exploitation (isobar maps and 
residual recoverable oil density maps) also confirmed contradiction of the reserves with the figures 
in the project. To identify hydrodynamic connection an analysis of the impact of injection wells on the 
surrounding production wells was carried out. For each injection well of the field a diagnostics Hall 
graph was constructed. Based on the studies performed workover operations are recommended 
to achieve the required injectivity, to displace residual recoverable oil reserves to the bottomhole 
of producing wells and to maintain reservoir pressure. 
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system, oil recovery factor, formation pressure maintenance, waterflooding, pressure calculation 
by material balance, initial recoverable reserves, residual recoverable reserves, Hall graph, target 
injectivity, recommendations.
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