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Аннотация. Проблема увеличения ресурсов углеводородного сырья (УВС) должна решаться не только за счет наращивания числа месторождений, но и за счет
уменьшения потерь важных компонентов на разрабатываемых месторождениях
посредством применения новых технологий и передовых приемов разработки залежей нефти и газа.
Рассмотрена геолого-промысловая практика разработки многопластовых карачаганакских залежей в динамическом состоянии. Показаны особенности динамики
залежей с учетом систем разработки: а) в режиме естественного истощения; б) в
режиме поддержания пластового давления (ППД).
Доказана острая потребность оценки состояния проблемы оптимизации методики разработки сложных нефтегазоконденсатных залежей, которая приводит к повышению успешности результатов на этапах опытно-промышленной и промышленной
эксплуатации, при условии, что работы осуществляются по заранее разработанным
и успешно реализуемым комплексным геолого-техническим мероприятиям (ГТМ)
комплексной информации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: органические вещества; углеводороды; карбонатный природный резервуар; разработка залежей нефти и газа; эксплуатационные объекты
разработки; сайклинг-процесс.
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Көмірсутекті шикізат қорларын (УВС) ұлғайту мəселесі кен орнындардың санын
көбейтумен ғана шектелмей, сонымен қатар игеріліп жатқан кен орнындардың жер
қойнауындағы маңызды компоненттерінің жоғалуын азайту арқылы шешілуі тиіс. Бұл
бағытта тиімді нəтижелерге жаңа технологиялар жəне мұнай-газ кен орнындарын
игеру кезінде озық əдістемелерді қолдану арқылы қол жеткізуге болады.
Қарашығанақ кен орнының көпқабатты шоғырларын динамикалық күйде игеру
бойынша геологиялық жəне кəсіптік тəжірибесі қарастырылды. Келесі игеру жүйелерін
есепке ала отырып, шоғырлар динамикаларының ерекшеліктері көрсетілген: а) табиғи
таусылу режимінде жəне б) қабат қысымын ұстау (ҚҚҰ) режимінде.
Күрделі мұнайгазконденсатты шоғырларды игерудің əдістемесін оңтайландыру
мəселесінің күйін бағалаудың зəру қажеттілігі дəлелденді. Бұл қажеттілік жұмыстардың
алдын-ала дайындалған жəне сəтті жүзеге асырылып жатқан кешенді ақпараттың
кешенді геологиялық-техникалық шаралары бойынша іске асырылуы жағдайында
тəжірибелік-өнеркəсіптік жəне өнеркəсіптік пайдалану кезеңдеріндегі нəтижелер
табыстылығының өсуіне əкеледі.
ТҮЙІНДІ СӨЗДЕР: органикалық заттар; көмірсутектер; мұнай жəне газ
шоғырларын игеру; табиғи карбонаттық қабат;; өңдеу нысандары;сайклинг-үдерісі.

NEW TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING COMPLEX MULTIPLAST
SECTIONS OF THE KARACHAGANAK DEPOSI
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The problem of increasing of resources of raw hydrocarbons must be addressed not only
by increasing the number of deposits, but also by reducing the loss of important components
in the depths of the ﬁelds under development. Effective results in this area can be achieved
through the application of new technologies and advanced methods of development of oil
and gas deposits.
Geological and operational practices are considered to develop the multilayer
Karachaganak deposits in a dynamic state. The features of the dynamics of deposits are
demonstrated, taking into account the development of systems: a) in the mode of natural
depletion and b) in the mode of reservoir pressure maintenance (RPM).
A strong need for evaluation of the progress of optimization of methodology for development
of complex oil and gas reservoirs is proven, which leads to an increase in successful results at
stages of development of industrial and commercial use, provided that the works are carried out
according to a previously developed and successfully implemented comprehensive wellbore
intervention (GTM) of complex information.
KEYWORDS: organic materials; hydrocarbons; carbonate natural reservoir; development
of oil and gas deposits; productive formation; cycling process.
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