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Первая попытка бурения горизонтальной скважины в АО «Эмбамунайгаз» была 
предпринята в 1992 г. на месторождении Искине – скважина № 280. Целью бурения 
скважины было вскрытие пермотриасовых объектов на глубине 950 м и вовлечение 
в разработку запасов нефти в труднодоступных участках под солончаком. Проект-
ная длина ствола скважины составила 1420 м, длина установки фильтра – 90 м. При 
освоении данной скважины был получен слабый приток нефти, в дальнейшем сква-
жину ввели в консервацию. Одними из причин отрицательного результата явились 
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отсутствие на тот момент технологий по заканчиванию горизонтальных скважин в 
слабосцементированных породах и отсутствие геонавигации в процессе бурения для 
максимально эффективного вскрытия нефтенасыщенной части в целевом пласте. 
С тех пор на месторождениях АО «Эмбамунайгаз» бурение горизонтальных скважин 
не производилось. Первые шаги по возобновлению строительства горизонтальных 
скважин начались в 2014 г. Совместно с компанией «Шлюмберже Лимитед» были 
рассмотрены различные варианты заложения горизонтальных скважин на месторо-
ждении С. Нуржанов для увеличения добычи с триасового объекта горизонта Т-IV и 
подготовлен проект строительства горизонтальной скважины № 805 в 2018 г. До-
полнительно, для вовлечения в разработку слабо дренируемых пластов, залегающих 
на вертикальных глубинах порядка 600–650 м, было запланировано бурение четырех 
горизонтальных скважин на месторождениях Молдабек Восточный, Уаз Восточный 
и С. Балгимбаев.

В данной статье изложены основные моменты, которые позволили успешно 
реализовать проекты горизонтального бурения на неглубокозалегающие пласты. 
Ключевыми факторами являются слаженная работа мультидисциплинарной коман-
ды, подходы к заложению скважин и составление детального плана работ на каждой 
стадии реализации проектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АО «Эмбамунайгаз», неглубокозалегающее нефтяное 
месторождение, Молдабек Восточный, Уаз Восточный, С. Балгимбаев, бурение, го-
ризонтальная скважина. 
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«Ембімұнайгаз» АҚ-да жазық ұңғымаларды бұрғылаудың алғашқы талпынысы Ескене 
кен орнында жасалды – ұңғыма№ 280. Ұңғыманы бұрғылаудың мақсаты, 950 тереңдіктегі 
пермотриастық объектілерді ашу және сортаң астындағы қолжетімдігі қиын телімдерде 
мұнай қорын өндіруге тарту болып табылады. Ұңғыма оқпанының жобалық ұзындығы 1420 
м, сүзгіні қондырғылары ұзындығы – 90 м құрады. Осы ұңғыманы игеру барысында мұнайдың 
әлсіз келуі болды, кейіннен ұңғыманы сақтауға енгізді. Теріс нәтиженің себебі әлсіз цемент-
телген жыныстағы жазық ұңғымаларды аяқтау бойынша технологиялардың болмауы және 
бұрғылау барысында нысаналы қабаттағы мұнайқанықтық бөліктің максималды тиімді 
ашуы үшін геонавигацияның болмауы болды. Содан бері, «Ембімұнайгаз» АҚ кен орнында 
жазық ұңғымаларды бұрғылау жұмысы жүргізілмеді. Жазық ұңғымалардың құрылысын қайта 
жаңартудың алғашқы қадамдары 2014 ж. басталды. «Шлюмберже Лимитед» компания-
сымен бірге, Т-IV жиегінің триастық объектілерінде өндіруді ұлғайту үшін жазық ұңғыма-
ларды С. Нұржанов кен орнында белгілеудің түрлі нұсқалары қарастырылды және 2018 ж. 
№ 805 жазық ұңғыманың құрылыс жобасы жасалды. Оған қоса, 600-650 м тік тереңдікте 
жатқан әлсіз құрғатқыш қыртыстарда өндіруге тарту үшін, Шығыс Молдабек, Шығыс УАЗ 
және С. Балғымбаев кен орындарында төрт жазық ұңғымаларды бұрғылау жоспарланды.
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Осы бапта, тайыз жатқан қыртыстардағы жазықтық бұрғылау жобаларын сәтті 
іске асыруға мүмкіндік жасаған негізгі кезеңдер баяндалады. Көп тәртіптік топтың жөн-
ге салынған жұмысы, ұңғыма орнын белгілеу тәсілдері және жобалардың іске асуындағы 
әр кезеңіне арнап жасалған егжей-тегжейлі жұмыс жоспары маңызды факторлар болып 
табылады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: «Ембімұнайгаз» АҚ, тайыз жатқан мұнай кен орны, Шығыс Молдабек, 
Шығыс Уаз, С. Балғымбаев, бұрғылау, жазық ұңғыма.
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The first attempt to drill a horizontal well in Embamunaigas JSC was made in 1992 at the 
Iskene field – well No. 280. The purpose of well drilling was to open Permian-Triassic objects at 
a depth of 950 m and to involve in the development of oil reserves in hard-to-reach areas under 
the salt marsh. The design length of the wellbore was 1420 m, the length of filter installation – 90 
m. During the development of this will, a weak oil inflow was obtained, later the well was put into 
conservation. One of the reasons for the negative result was the lack of technology for completing 
horizontal wells in incomplete rocks at that time and the lack of geo-steering during drilling to 
maximize the opening of the oil-saturated part in the target formation. Since then, horizontal wells 
have not been drilled at the fields of Embamunaigas JSC. The first steps on resumption of horizontal 
wells construction began in 2014. Together with the Schlumberger Limited company, various options 
for laying horizontal wells at S.Nurzhanov field were considered to increase production from the 
Triassic object of horizon T-IV, and a project was prepared for the construction of horizontal well 
No. 805 in 2018. In addition, to engage in the development of weakly drained formations lying at 
vertical depths of about 600-650 m, it was planned to drill four horizontal wells in the fields of Eastern 
Moldabek, Eastern Uaz and S. Balgimbaev.

In this article, will be set out the main points that allowed to successfully implement horizontal 
drilling on shallow formations. Key factors are the coordinated work of a multidisciplinary team, 
approaches to wells location and the preparation of a detailed work plan at each stage of project 
implementation.

KEY WORDS: Embamunaigas JSC, shallow oil field, Eastern Moldabek, Eastern Uaz, S. 
Balgimbaev, drilling, horizontal well.

Читайте далее в журнале «Нефть и газ», №1, 2020 год

44 НЕФТЬ И ГАЗ 2020. 1 (115)


	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk28600720
	_Hlk28601453
	_Hlk28600632
	_Hlk28601821
	bookmark18
	bookmark19
	bookmark21
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

