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Технология контроля обводненности нефтедобывающих скважин SWIT – это 
волновая технология, частный случай применения технологии SWEPT, защищенной 
патентами США и Украины. 

Суть технологии заключается в создании при помощи управляемых капиллярных 
процессов устойчивого нефтенасыщенного ареала в разрабатываемом пласте вокруг 
добывающей скважины, блокирубщего поступление к ней воды, но открывающего путь 
для поступления к ней нефти. Технология использует исключительно механическое 
волновое воздействие без применения химических реагентов. Технология является 
безопасной для персонала, окружающей среды, оборудования, целостности ствола 
скважины.

В статье на примере залежи М–1 участка Молдабек Восточный месторождения 
Кенбай в Атырауской области РК рассмотрены два случая ликвидации обводненно-
сти нефтяных скважин на раннем этапе эксплуатации: посредством депрессионной 
воронки и подтягивания в нее воды из водоподпирающего слоя; через водопроводящий 
канал из водонагнетательной в нефтедобываюшую скважину, образованный трещи-
ной разрыва в результате ППД закачкой воды в пласт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: SWIT, SWEPT, Galex, обводнение добычи на ранней стадии, 
блокирование водопритока, нефтенасыщенность.
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SWIT – ТҰТҚЫР МҰНАЙ КЕНІШІН ӨҢДЕУ БАРЫСЫНДА 
ҚОЛДАНЫЛАТЫН СУКЕЛІМІН БҰҒАТТАЙТЫН ТЕХНОЛОГИЯ
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SWIT мұнай өндіруші ұңғымалардың суланғандығын басқару технологиясы – АҚШ 
пен Украина патенттерімен қорғалған толқынды технология, SWEPT технологиясын 
пайдаланудың дара үлгісі. 

Осы технологияның мәні – бақыланатын капиллярлық үдерістерін қолдану арқылы 
өндіруші ұңғыманың айналасындағы өндіріліп жатқан қабатта оған судың баруын бұғат-
тайтын, бірақ мұнайдың келетін жолын ашатын тұрақты мұнайқанық ареалды құру. 
Технология химиялық заттарды пайдаланусыз тек механикалық толқындардың әсер етуді 
қолданады. Технология қызметкерлерге, қоршаған ортаға, жабдыққа, ұңғыма оқпанының 
тұтастығына қауіпсіз. 

Мақалада, Қазақстан Республикасының Атырау облысындағы Кенбай кен орнының 
Шығыс Молдабек учаскесінің М–1 кеніші мысалында, пайдаланудың бастапқы кезеңінде 
мұнай ұңғымаларының суланғандығын жоюдың екі жағдайлары қарастырылған: депресси-
ялық ойыңқы және оған сутіреулік қабаттан суды тарту арқылы; су айдау ұңғымасынан 
өндіруші ұңғымаға қабатқа суды айдау арқылы қаттық қысымды қолдау кезінде жарылудың 
жарығынан туындаған суөткізуші канал арқылы. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: SWIT, SWEPT, Galex, өндірудің бастапқы сатысында суландыру, 
сукелімін бұғаттау, мұнайқанықтық.
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SWIT is a technology of water cut control in in oil producing wells. It is a special case of 
application of SWEPT – a impulse wave technology patented in USA and Ukraine.

The principal of the SWIT technology is in using controlled capillary forces to create a 
sustainable hydrophobic layer in the prebore zone of the production formation around the producing 
well that would bloc transition through it of water but would open the way to admit transition through it 
by oil. The technology is using only mechanical wave treatment without any involvement of chemical 
products. The technology is safe for personnel, environment, equipment, wellbore.

The article is using an example of M–1 deposit of MoldabekVostochniy member of Kenbay oil 
field located in Atyrau region of Kazakhstan to illustrate two mechanisms of early water breakthrough 
into production of wells and the reservoir in general. The water influx happens firstly through water 
coning from the water aquifer as the result of depression created by oil production; secondly by 
water channels into a oil producing well from water injection well. The water is injected into the 
formation in order to maintain formation pressure in the oil producing zone. But instead it quickly 
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forms fracture into a producing wells so the water flows directly into the producing well through 
the fracture channel. The article demonstrates the method of termination of water transition into a 
producing well at both cases/

KEYWORDS: SWIT, SWEPT, Galex, water cut at early production stage, termination of water 
inflow, oil saturation.
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