
Комплекс послуг від пропозиції перспективної 

ділянки на наявність вуглеводнів до закінчення 

експлуатації родовища



МЕТА КОМПАНІЇ:

Визнання Компанії в якості надійного, відкритого і постійного

партнера, здатного задовольнити і перевершити очікування Замовника.

ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ:

 Реалізація нових підходів до пошуку та експлуатації родовищ для

збільшення видобутку вуглеводнів;

 Виконання вимог замовників, забезпечення задоволення їх потреб і

очікувань, та формування у них довіри до результатів наших робіт

підтвердженням їх на практиці.

ПЕРЕВАГИ:

 Багаторічний досвід роботи Компанії на нафтогазовому ринку,

залучення до виконання робіт висококваліфікованих спеціалістів

різних геологічних напрямків, в комплексі з індивідуальним підходом до

конкретно поставленої задачі

 Оперативність при виконанні завдань, висока якість робіт та гнучка

цінова політика, оптимальне поєднання традиційних методик,

виробничого досвіду і сучасних наукових досягнень.

ПРО КОМПАНІЮ 



ВИДИ РОБІТ ТА ПОСЛУГ

 ПОШУК ТА РОЗВІДКА РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ

 ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДОБУТКУ  НА ВІДКРИТИХ 

РОДОВИЩАХ

 ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВИЙ МОНІТОРИНГ РОЗРОБКИ 

РОДОВИЩА 



 ПОШУК ТА РОЗВІДКА РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ

 вивчення та аналіз геологічних перспектив району робіт, проведених

геолого-розвідувальних робіт;

 перегляд результатів геолого-розвідувальних робіт з огляду нових

інтерпретаційних моделей та уявлень про геологічну будову;

 рекомендації на подальші геолого-розвідувальні роботи (додаткове

вивчення території геофізичними методами, буріння, дослідно-

промислова розробка і т.д.);

 постановка запасів вуглеводнів на баланс та їх захист у відповідності

до законодавчих норм.



Пористість під відбиваючим горизонтом 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДАНИХ СЕЙСМОРОЗВІДКИ ТА ІНШИХ МЕТОДІВ 

ПОЛЬОВОЇ ГЕОФІЗИКИ

Відносна глинистість під відбиваючим горизонтом

Прогноз глинистості по фрагменту кубу та по 
профілю через свердловинуТонкошарувата модель через свердловини



 Літологічне розчленування і кореляція розрізів свердловин;

 Виділення та оцінка характеру насичення колекторів ;

 Визначення фільтраційно-ємнісних властивостей пластів;

 Аналіз колекторів складної будови, що можуть мати 

промислове значення;

 Інтерпретація матеріалів каротажу старого фонду свердловин 

із застосуванням нових методик та підходів.

ПЕРЕГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОЛОГО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ З 

ОГЛЯДУ НОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ  ТА УЯВЛЕНЬ ПРО 

ГЕОЛОГІЧНУ БУДОВУ



 Побудова петрофізичних моделей, обґрунтування та визначення

параметрів пластів за даними геофізичних досліджень свердловин

(ГДС) для підрахунку запасів вуглеводнів об’ємним методом;

 Інтерпретація даних ГДС-контролю за допомогою ітераційного

процесу ;

 Параметричне забезпечення сейсморозвідки та підготовка вхідних

параметрів за даними ГДС для моделювання процесу ГРП;

 Створення 3D геологічних моделей родовищ та прогноз 

фільтраційно-ємнісних властивостей і характеру насичення на 

основі даних ГДС.

 Експертизи зведених заключень ГДС та геолого-економіної оцінки 

запасів вуглеводнів в цілому.

ПЕРЕГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОЛОГО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ З 

ОГЛЯДУ НОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТА УЯВЛЕНЬ ПРО 

ГЕОЛОГІЧНУ БУДОВУ



 ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ НА 

ВІДКРИТИХ РОДОВИЩАХ

 Інтенсифікація (стимуляція) пластів-колекторів;

 Пошук та виявлення додаткових (пропущених) пластів та покладів;

 Зміна робочих режимів експлуатації покладу ;

 Вивчення та аналіз геологічних перспектив району робіт.



ІНТЕНСИФІКАЦІЯ (СТИМУЛЯЦІЯ) ПЛАСТІВ-КОЛЕКТОРІВ

Системний метод обробки (ОСМО, США) розроблений для

очищення перфораційних отворів експлуатаційної колони та

присвердловинної зони нафтогазоносних пластів.

Технологія ОСМО забезпечує:

 Збільшення дебіту свердловини по нафті та газу від 10% до 30%;

 Розрідження асфальтенових і парафінових відкладів (АСПО) ;

 Підвищення ефективності роботи свердловинного обладнання;

 Очищення наявних АСПО у трубопроводах та збільшення терміну дії

трубопроводів.

 Відділення нафти від води у резервуарах де її зберігають.



КАРОТАЖ ЧЕРЕЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ КОЛОНУ

Технології QUADTM компанії Roke Technologies Ltd (Канада) по

визначенню параметрів пласта через експлуатаційну колону та в

відкритому стовбурі.

Технологія QUADTM забезпечує:

 достовірне визначення пористості порід ;

 достовірне визначення нафтогазонасиченості пласта ;

 диференціація розрізу по проникності ;

 визначення ефективної пористості порід;

 визначення відносної густини відкладів та проникності з метою

уточнення нафтогазонасиченості продуктивних інтервалів;

 створення літологічної моделі розрізу свердловини;

 оцінка степеня забруднення присвердловинної зони пласта буровим

розчином та цементом.

Очікувані результати у разі використання технології QUADTM

 Збільшення видобування вуглеводнів в окремих свердловинах, і як

наслідок - приросту запасів вуглеводнів в цілому по родовищу.



 ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВИЙ МОНІТОРИНГ РОЗРОБКИ 

РОДОВИЩА



Розподіл фільтраційно-ємнісних властивостей в резервуарі за 

даними ГДС, сейсморозвідки, буріння. 

СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО-ДІЮЧИХ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

МОДЕЛЕЙ 



Карта розподілу залишкових 
запасів 

станом на кінець фактичного 
періоду видобування

Карта розподілу залишкових запасів 
на кінець прогнозного періоду

Коефіцієнт вилучення газу за 
різними варіантами

СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО-ДІЮЧИХ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

www.geodeltakb.com


