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КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ

Компания Қазақстан Республикасында 2015 жылы 
жеке геофизикалық компаниялардың бірігуі 
нәтижесінде құрылды.

Серіктестік қызметінің негізгі түрі – Қазақстан 
Республикасы аумағында көмірсутекті шикізатты кен 
орындарын игеруді оңтайландыру және бақылау 
кезінде мұнай-газ өндіретін компанияларға сервистік 
геофизикалық қызмет түрлерін көрсету.

Бүгінде «ӨзенГеоСервис» ЖШС жас, қарқынды 
дамып келе жатқан компания саналады. Біздің 
компаниямыз ресейлік аппаратура паркін, сонымен 
қатар шетелдік технологияларды  қолдану 
нәтижесіндегі оң өндірістік тәжірибенің бірегей 
симбиозы түрінде сипатталады.

«ӨзенГеоСервис» ЖШС сервистік геофизикалық 
қызметтер нарығы сараланымында сәтті жұмыс 
жасап келе жатқан 100% қазақстандық кәсіпорын 
саналады.

Компанияның қызметі өзіне жүктелген 
міндеттемелерін қатаң сақтауға, ұсынылатын 
қызметтердің толықтығы мен сапасын тұрақты 
жетілдіруге және икемді баға саясатына негізделген.

Біздің мақсатымыз –Тапсырыс берушілеріміздің 
қызметін кеңейту және оңтайландыруға жол ашатын 
қызметтерді ұсыну.  Осы мақсатқа жету жолында біз 
өзіміздің ұжымдық мәдениетке, Тапсырыс берушілердің жұмыс процесін терең 
түсінетіндігімізге және инновациялық техникалық шешімдерді жасау және енгізудегі 
ауқымды тәжірибемізге сүйенеміз.

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

Компанияға тартылған қызметкерлердің саны – елімізде және шет елдерде оқыған 
жоғары білікті 50-ден астам қазақстандық маман. Weatherford, «Компания ГИС» АҚ, 
Shlumberger секілді компанияларда геофизикалық жұмыстар жүргізудегі мол тәжірибе 
қызметкерлердің жұмысты тәртіппен, сапалы және жедел орындауына мүмкіндік береді. 

Компанияның барлық қызмет көрсетуші қызметкерлерінің қауіпсіздік техникасы және өрт 
қауіпсіздігі шаралары бойынша техминимумдары, сондай-ақ жұмыстар мен қызметтерді 
жүргізуге қажетті басқа да рұқсат құжаттары бар. Оқыту сертификатталған оқыту 
ұйымдарында жүргізіледі.

Қызмет көрсетуші жұмыскерлер құрамында ағылшынша-орысша сөйлесуге және тәуліктік 
мәлімет беруге қабілетті мамандар бар.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОРТАЛЫҒЫ

«ӨзенГеоСервис» ЖШС интерпретация орталығының 
жұмысы жүргізілген жұмыстар бойынша Тапсырыс берушіге 
уақтылы, жедел және сапалы қорытынды беруге 
бағытталған. Қорытындылардың сапасына компанияда 
тәжірибелі түсіндіру тобының болуы негізінде кепілдік 
беріледі.

Интерпретация орталығы тек түсіндіру барысын тұрақты 
бақылап қана қоймайды, сонымен бірге жас мамандарды 
техникалық деңгейін арттыру мақсатында оқытады. 
Сондай-ақ «Optimum» жобалық институты» ЖШС, «НИПИ 
Нефте- газ» АҚ секілді институттармен әріптестік 
байланыстамыз.

«ӨзенГеоСервис» ЖШС-ның интерпретация орталықтары 
Қазақстан Республикасының Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, 
Қызылорда облыстарында ұсынылған. 

Түсіндіру жұмыстарының сәтті өтуі Solver, ПРАЙМ, Geolog, 
Kappa, Saphir секілді бағдарламалық құралдар мен 
әдістемелерді кеңінен қолдану арқылы жүзеге асырылады.

ӨҢДІРІСТІК БАЗА

Өндірістік-техникалық база сапалы қызмет көрсету үшін қажетті заманауи техника және 
жабдықтармен жабдықталған.

Орталық кеңсе Ақтау қ. 
орналасқан. Өндірістік базалар 
Қарғалы а., Боранқұл а., 
Жаңаөзен қ. және Ақтау қ. бар. 
Қажетті геофизикалық 
жабдықтар мен техниканың 
болуы, сондай-ақ 
серіктестерімізбен оң әріптестік 
Тапсырыс берушіден сұраныс 
түскеннен кейін жұмысқа 
жедел кірісуге мүмкіндік 
береді.  

Өндірістік бөлімшелердің 
көмегімен ҚР-ның барлық 
облыстарында геофизикалық зерттеулер жүзеге асырылады. 

Компания УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ шассиінің арнайы техникасы базасында ПКС-5, ПКС-5Г 
маркалы заманауи каротажды және гидродинамикалық стансалармен, Комплекс КарСар, 
Вулкан, АМК Горизонт секілді шетелдік және ресейлік өндірістегі заманауи кешенді 
геофизикалық аспаптармен және сандық тіркеуіштермен жабдықталған 10 геофизикалық 
кешенді партиямен жарақталған.
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ҰСЫНЫЛАТЫН ГЕОЛОГИЯ-ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ:

Компанияның КарСар УРП (геофизикалық 
кабельді өлшеуге арналған), УМХ (қысым мен 
температураны калибрлеу), ГЛ (жөндеу зертха-
насы) секілді жабдықтармен метеорологиялық 
жарақталуы калибрлеу, эталондау, аспаптарды 
жөндеуді жоғары деңгейде уақтылы және сапа-
лы орындауға мүмкіндік береді. 

Жоғары сағалық қысымды ұңғымаларда жұмыс 
орындау үшін «ӨзенГеоСервис» ЖШС-да жоға-
ры, 680 атм. сағалық қысымға дейінгі ұңғыма-
ларда арнайы геофизикалық және гидродина-
микалық зерттеулер жүргізуді қамтамасыз 
ететін «УЛГ 65х35» және УЛГ 35 лубрикаторлары 
секілді арнайы лубрикаторлы қондырғылар бар.

Эксцентрлі планшайбамен жабдықталған ұңғымаларда зерттеулер жүргізу үшін компанияда 
диаметрі 28 мм-ден аспайтын сағалық жабдықтың арнайы топтамасы, құралдар мен сайман-
дар бар. Ұңғымаларды эжекторлы құрылғының көмегімен игеру.

Компания мынадай өндірушілердің жарылыс материалдары өнімдерін қолданады: 

D Y N A  E n e r g e t i c s , I n n i c o r ,  В з р ы в г е о с е р в и с , П р о м п е р ф о р а т о р ,P e r f o s y s t em  
Production. 
Компания ең жаңа технологиялар мен әдістемелерді дәйекті жасақтау және енгізу арқылы, 
сондай-ақ жас мамандарды оқытудан өткізіп, алдыңғы қатарлы қазақстандық және 
шетелдік ЖОО-лармен әріптестік қатынас орната отырып, дамуын жалғастыруда.

БІЗДІҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫМЫЗ 

БІЛІКТІ
ҚЫЗМЕТКЕР

ЖОЛҒА ҚОЙЫЛҒАН 
МЕНЕДЖМЕНТ

ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕР

ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ПАЙДАЛАНУ

ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУДЫҢ 
ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІ

ӘР ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ 
ЫҢҒАЙЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ
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ҰСЫНЫЛАТЫН ГЕОЛОГИЯ-ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ:

Геология-технологиялық 
зерттеулер және газды каротаж

Тік және бүйірлік көлденең оқпандарды 
бұрғылау кезіндегі геофизикалық 

зерттеулер (каротаж) 

Тік және бүйірлік көлденең оқпандардағы
 ату-жарылыс жұмыстары

Кен орнын игеруді бақылау кезіндегі 
геофизикалық зерттеулер

Ұңғымаларды гидродинамикалық 
зерттеулер

Мұнайгаз берілісін арттыру, су түзілімін 
шектеу, құмды алып тастау және т.с.с. осыған

 ұқсас технологиялар бойынша инновациялық
 технологиялар енгізу
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ҚЫЗМЕТТЕР

ГЕОЛОГИЯ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Мұнай кен орнын өнеркәсіптік пайдалануды бастамас бұрын міндетті түрде қойнауқаттарды 
геология-технологиялық зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл сынақтар жүргізілетін 
аралықтарды дәл анықтау үшін қажет. Қойнауқаттық сұйықтық алынады, соның негізінде 
қажетті гидродинамикалық сипаттамалар есептеледі. Нәтижелері ұңғымамен қиылысатын 
тау жыныстарының геология-физикалық көрсеткіштері түрінде алынады.

Өкінішке қарай, ұңғымаларды бұрғылау барысындағы геология-технологиялық зерттеулер 
қойнауқат сипаттамасының әр метріне дейін дәл жасауға мүмкіндік бермейді, дегенмен 
пайдалану ұңғымасына ең жақын жағдайларда кейбір аралықтарды қарқынды сынау 
мүмкін болады. Геология-технологиялық зерттеулер тек кен орнын игеру тиімділігін 
арттыру үшін ғана емес, сонымен бірге технологиялық процестің қауіпсіздігін, оның 
апатсыз сипатын қамтамасыз ету үшін де жүргізіледі.

ГТЗ және ГК негізінде – «Геотест-5» геология-технологиялық зерттеулер стансасы. Жоғары 
дәлдікті газаналитикалық жабдық, қызметтік жарақталған геологиялық кабина және 
орындалатын тапсырмаларға бейімделген бағдарламалық жасақтама мына әрекеттерді 
тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді:

џ кесік бойынша шлам үлгілерін таңдап алу,
џ шламды фракционды талдау,
џ жыныстардың карбонаттылығы мен тығыздылығын анықтау,
џ шлам және бұрғылау ерітіндісін люминесцентті талдау,
џ ұңғымадан шығарберістегі шайғыш сұйықтықтың ағынынан газдарды үздіксіз алу,
џ бұрғылау ерітіндісін газдық құрамын көлемдік және сомалық анықтау,
џ жайғыш сұйықтықтан алынған газды қоспалардағы шекті көмірсутектер құрамын 

үздіксіз өлшеу,
џ ерітінді сынамасын, шлам және керн үлгісін мерзімдік термовакуумды газсыздандыру 

(ТВГ).

ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:
џ Геология-геофизикалық ақпаратты алуды жүйелендіру — керн және шламды таңдау 

аралықтарын таңдау және түзету.
џ Реперлі кеңістіктерді анықтау.
џ Кесікті жедел литология-стратиграфикалық мүшелеу, мұнай және газ келешекті 

нысандарды ерекшелеу.
џ Қойнауқаттар қанықтылығы сипатын анықтау.
џ Қойнауқат-коллекторлардың сүзгілік-сыйымдылықты қасиеттерін бағалау.
џ Газ, мұнай, сулы байланыстарды анықтау.
џ Сынақ процесін бақылау және қойнауқат сипаттамаларының гидродинамикалық және 

технологиялық сипаттамаларын анықтау.
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лық диаграммалар қолданылады. Әдістің тігінен орналастыру қабілеттілігі – 40 см, әдістің 
көлденең орналастыру қабілеттілігі – 40 см. Мұнайлы немесе сулы негіздегі газдалмаған 
сұйықтықпен толтырылған шегендеулі ұңғымаларда қолданылады.

ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:

џ  цементтік ерітіндінің көтерілу биіктігін анықтау;
џ тампонажды қоспаның шегенделген бағана және тау жыныстарымен байланысы
џ жағдайын бағалау;
џ құбырарты кеңістігінің бітеулігін бағалау.

Ұңғымалар құрылысы кезінде қолданылатын әдістер:

џ Электрлі каротаж (әдістері: жорамал кедергі (ЖК), өз еркімен полярлану шамасы (ӨП), 
резистивимет рия, көпбұрғылы бүйірлік каротаж (БК), бүйірлік каротажды бұрғылау (БКБ), 
микрокаротажды бұрғылау  (МКБ), индукциялық каротаж (ИК), жоғары жиілікті индукция-
лық каротажды изокөрсеткіштік бұрғылау 
(ЖИКИБ), микрока ротажды сканерлеу (МС);

џ Радиоактивті каротаж  (әдістері: гамма 
каротаж  (ГК),  нейтронды  гамма  каротаж

џ (НГК), нейтрон-нейтронды каротаждың 
сантүрлілігі (ННК), тығыздықтардың гамма-
гамма каротажы (Т-ГГК), литотығыздықты 
гамма-гамма каротаж (ЛТ-ГГК), 
спектрометрикалық гамма каротаж (СГК);

џ Акустикалық каротаж (әдістері: 
акустикалық каротаж (АК), цементажды 
акустикалық бақылау (ЦАБ), акустикалық 
интергральды сканерлеу (АИС), 
көпсекторлы акустикалық каротаж, кең 
жолақты акустикалық каротаж (КАК);

џ Инклинометрия;
џ Кавернометрия, профилеметрия
џ Термометрия

Ашық оқпандағы көлденең ұңғымаларды зерттеу: 

џ ИКөлденең ұңғымалардағы зерттеулер бұрғылау құбырларының көмегімен көлбеу бағыт-
талған және көлденең ұңғымаларға геофизикалық аспаптарды жеткізу жолымен автоном-
ды режимде ұңғымаларға геофизикалық зерттеудің стандартты кешенін жүргізуге арнал-
ған автономды геофизикалық аспаптар арқылы жүзеге асырылады.

џ Бұрғылау ерітіндісімен шайылған және апат 
жағдайында бұрғылау құралы арқылы 
контейнерлерден аспаптарды алып шығу 
мүмкіндігімен аз өлшемді аспаптар 
қолданылады. Ұңғымадағы талап етілетін 
диапазонға байланысты жүйе 
аккумуляторлармен де, құрғақ 
батареялармен де жұмыс істей алады.

џ Бұрғылау құбырларында каротаж жүргізу 
жұмыстың апаттылығын азайтады.

џ Көлбеу бағытталған және көлденең 
ұңғымаларда каротаж жүргізу кезінде 
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ҰҢҒЫМАЛАР ҚҰРЫЛЫСЫ КЕЗІНДЕГІ ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

1. Стандартты каротаж 

(Аралық зерттеулерді) кондуктормен, техникалық бағаналармен, сондай-ақ бірінші өнімді 
немесе перспективті аралықтан жоғары пайдалану колоннасымен жабу жоспарланған ара-
лықтарды бұрғылау аяқталған бойда қауіпсіз бұрғылау мақсатында ұңғыма оқпанының 
кеңістіктік орналасуы мен техникалық қалпын бағалау үшін өткізеді.

2.Қорытынды каротаж

Қорытынды каротаж барлық ұңғымаларда мұнай және газ өнімділікті және перспективті 
аралықтарда, зерттеудің басқа түрінің топтамасымен орындалады.

ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:

џ зерттеліп жатқан кесікті қалыңдығы 0,4 м дейінгі қойнауқаттарға, қойнауқат байлауларын ұңғыма-
ның тереңдігі бойымен және абсолютті белгілер арқылы бөлу;

џ әрбір қойнауқатты толық литологиялық сипаттау, барлық түрдегі коллекторларды ерекшелеу 
(кеуекті, жарықшақты, кавернді және аралас) және олардың көрсеткіштерін – саздылығының, 
жалпы және тиімді кеуектілігінің, өткізгіштігінің, су және мұнайгазқанықтылығының 
коэффициенттерін анықтау (егер коллектордың тиімді қалыңдығы 0,8 м асса);

џ коллекторларды қанықтылығының сипаты бойынша өнімді және су тұтқыш деп, ал өнімділерін 
газ және мұнайқанықты деп бөлу;

џ сұйықтықаралық байланыстардың орналасуын, ауыспалы аймақ шекараларын, тиімді газ және 
мұнайқанықты қалыңдықтарды анықтау;

џ қойнауқат қысымы мен температурасын анықтау;
џ қойнауқат суларының минералдануын анықтау;
џ әлеуетті дебиттерді болжау;
џ ұңғыма маңындағы және ұңғымааралық кеңістіктердегі геологиялық кесік құрылысын болжау.
џ ұңғыма оқпанының кеңістіктік қалпын зенитті және азимутты бұрыштар бойынша 

(инклинометрия) анықтау және оқпан траекториясының жобаға сәйкестігін белгілеу;
џ ұңғыманың орташа диаметрін (кавернометрия) және екі ортогоналды жазықтықтағы 

(профилеметрия) ұңғыма оқпанының көлденең қиылысу профилін анықтау, осы мәліметтер 
бойынша науаларды, кавернаны, тығыздамаларды, шламды және сазды қабықшаларды бөлу;

џ бұрғыланып жатқан және тоқтап тұрған ұңғымалардағы температураны және тік градиентін 
өлшеу.

џ Газды, мұнайлы және сулы байланыстарды анықтау.
џ Сынақ процесін бақылау және қойнауқаттардың гидродинамикалық және технологиялық 

сипаттамаларын анықтау.

Цементажды акустикалық бақылау

Цементті қоспаны көтеру биіктігін, құбыр сыртындағы кеңістікті цементпен бітеу және оның 
шегендеу бағанымен және тау жыныстарымен тұтасуының деңгейін, цементте тік каналдар-
дың және болуын және ісінген (газға қаныққан) цементтің аралықтарын анықтауға арналған.

Акустикалық цементометрия бағанда, цементті таста және тау жыныстарында таралатын 
толқынды пакеттер сипаттамаларын өлшеуге негізделген. Ақпараттық сипаттамалары – 
амплитудалар немесе баған бойынша тиімді толқын коэффициенті, сондай-ақ көлбеу толқын-
ды таратудың аралық уақыты. Цементтеуді сапалық деңгейде бағалау үшін фазакорреляция-
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«ГОРИЗОНТ» АӘК аппараттық әдістемелік кешені қолданылады.

АТУ-ЖАРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫ

Ату-жарылыс жұмыстары шегенделген бағанада (бір немесе бірнеше), цементті таста және 
қойнауқаттың ұңғымамен гидродинамикалық байланысын қамтамасыз ету мақсатында 
ұңғыманы бұрғылау барысында бұрғылау ерітіндісімен ластанған топырақ учаскесінде 
каналдар жасауға арналған.

Қойнауқатты екінші рет ашу мұнайгаз және газ ұңғымаларын одан әрі тиімді пайдалануға әсер 
ететін ең маңызды операциялардың бірі саналады. Мұнайгаз тасымалдаушы қойнауқаттарды 
екінші реет ашу бойынша жұмыстардың көп бөлігі қазіргі таңда кумулятивті перфорация 
арқылы жүзеге асырылады. Алға қойылған міндетке, сондай-ақ ұңғымалық жағдайлар мен 
қойнауқат-коллектордың сипаттамаларына байланысты кумулятивті, бұрғылайтын немесе 
гидромеханикалық перфорация қолданылуы мүмкін.
   
Бір реттік қолданылатын корпусты кумулятивті перфораторлар кабель арқылы ұңғымаға 
түсіріледі. Бір атудан кейін аспаптың корпусы істен шығады және жарылыс өнімдерімен 
бірге сыртқа шығарылады. Аппаратура газ немесе газды конденсат толы ұңғымаларда 
қолданылатын сұйықтық толтырылған шегендеулі ұңғымаларда қолданылады.

МІНДЕТТЕР:

џ барлау ұңғымаларындағы қойнауқаттарды айыру, қажет болған жағдайда жоғарғы 
кеңістіктерді сынау;

џ жоғары жатқан нысандарға өту кезінде пайдалану және айдау ұңғымаларындағы 
нысанды оқшаулау;

џ ұңғымада жасанды кенжар жасау;
џ бағананың техникалық жағдайын зерттеу кезінде перфорация аралығын кесіп тастау.

Сорғылы-компрессорлы құбырлардағы (СКҚ) ату-жарылыс жұмыстары

Саңылаулы, торлы, перфорацияланған цементтелмеген артқы ілмектермен салыстырғанда, 
цементтелетін ұңғыма оқпандарын (артқы ілмектерін) перфорациялау ҚГЖ сұйықтықтары-
ның қойнауқатқа бақыланбайтын ағып кету қаупін азайтуға мүмкіндік береді (перфорацияла-
натын аралыққа байланысты).

Артықшылықтары:

џ Құрастырылуының қарапайымдылығы, орнатылған пакерлердің (аймақтар аралығындағы 
өту) бітеулігінің жетіспеушілігі қатерінің болмауы;

џ Порттар саны шегендеу бағанасының артқы ілмегінің ішкі диаметрімен, орын 
өлшемдерімен және үлкейткіш өлшемді шарлардың кезектілігімен шектелмейді.

џ Секциялар арасында жарықшақтар жарылуы қаупінің болмауы;
џ Ұңғыма кенжарын қалыптандыру кезінде пропанттың айтарлықтай мөлшерінің жуылып 

кетуінің болмауы;
џ Су фронтын бұзғаннан кейін ҚГЖ жарықшақтарын оқшаулау мүмкіндігі.

Кемшіліктері:

Сұйықтық кумулятивті саңылау арқылы өткен кезде үйкелу жұмыс қысымын жоғалтудың арту 
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мүмкіндігі:

Жарғыш пакерді орнату

Цементті аралық қондырмалары 
жоғары жақтан кеңістікке өтуге, 
жаңа оқпанды бұрғылауға, ұңғыма 
оқпанының тұрақсыз және қауіпті 
бөлігін нығайтуға, қойнауқат сынау-
шысы, күрделі жөндеу, консервация 
немесе ұңғыманы жабу көмегімен 
кеңістікті сыннан өткізуге арналған 
цементті тастың белгілі бір берік 
сугазмұнай өткізбейтін стаканын алу 
үшін қолданылады.

Жарғыш пакерді орнату кезінде ВП 
және ВПШ (шлипсті жарғыш пакер) 
маркалы пакерлер қолданылады.

Заряд ретінде түтінді қарулық оқтың 
(ТҚО) ілмегі пайдаланылады. 
Зарядтың жалындауы жоғарыдан кабель бойымен ток беру кезінде ТЭЗ-3П немесе ЭВПТ 
типті электрлі тұтатқыш арқылы жүзеге асырылады. Ұңғымаға КОБД-4, КОБДТ-4 типті 
кабельдер арқылы түсіріледі.
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КӘСІПШІЛІК-ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Пайдалану бағанасының, СКҚ бітеулігінің, екінші оқпанды кесу аралығының бұзылу орнын 
анықтау ұңғыманың барлық санатында зерттеудің түрлі технологияларында қолданылады: 
су таратқыштан, агрегаттан айдау, атқылама, компрессиялау немесе піспектеу арқылы ағын-
ды шақыру, аз әрекет ететін радиоактивті изотоптарды айдау.

ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:

џ пайдалану бағанасы және жерасты жабдығы бітеулігінің бұзылу орнын анықтау
џ бітеу еместік түрін анықтау: шегенделген бағана немесе СКҚ жалғастырғыштық 

байланыстары, құбыр денесі бойына жарықшақтар, бағананың жарылуы, СКҚ жарылуы;
џ ұңғыма құрастырылымы техникалық элементтерін бақылау;
џ бітеу емес орындар дебитін (қолайлылығын) анықтау;
џ бітеу еместік аралығы ағынының құрамын анықтау;
џ бағандалған көшулерді табу.

Ағын профилін анықтау

Ағын профилін анықтау ұңғыма оқпанында және ұңғыма маңы кеңістігінде сұйықтық болуы 
және құрылымдық ағынымен анықталатын физикалық өрістерді тіркеуге негізделген. Өлше-
улер орнатылған (ұзақ уақыт бойы қолданыстағы ұңғымалар), орнатылмаған (таңдау режимі 
өзгертілген ұңғымалар) және ауыспалы термо-гидродинамикалық өрістер кезінде 
жүргізіледі. Орнатылмаған режимдер ұңғыманы іске қосқаннан немесе тоқтатқаннан кейін 
туындайды. Қысқа мерзімдік іске қосу мен содан кейінгі тоқтатудың бірлесуі ауыспалы 
өрістер туындауына әкеледі. Ағын және сулану көздері профилін анықтау мәселелерін шешу 
үшін әр түрлі режимдік зерттеулер кешені пайдаланылады: тоқтап тұрған және жұмыс істеп 
тұрған ұңғымаларда, сондай-ақ піспектеу, эжекторлы құрылғы, атқыламалы ұңғымалар және 
комперссорлаудың көмегімен ағынды шақыру барысында. Өлшеулер толық зерттеулердің 
бөлек аралығының шегінде орындалады. Қойнауқат қысымы төмен (атқыламайтын) ұңғыма-
лардағы жұмыс кезінде орта бөліктерінің статикалық және динамикалық деңгейлерінің 
өзгеруі аралықтарында оқпан бойынша қосымша өлшеулер жүргізіледі.  СОВА, КСАТ және PLT 
сериялы кешенді геофизикалық аппаратура қолданылады.

Қолданылатын әдістер:

џ гамма-каротаж;
џ жалғастырғыштардың магнитті локаторы;
џ барометрия, манометрия;
џ сезімталдығы жоғары термометрия;
џ диэлькометрикалық ылғал өлшеу;
џ индукциялық резистивиметрия;
џ ағынның термокондуктивті индикаторы;
џ механикалық шығын өлшеу.

џ акустикалық шу өлшеу.
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ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:

џ ағын профилін, сулану көздерін анықтау;
џ ағын дебиті мен құрамын бағалау, сулану пайызын анықтау;
џ радиогеохимиялық ауытқушылық аралықтарын 

бөлу;
џ ұңғыма оқпанындағы фазаларды бөлудің статикалық және динамикалық деңгейлерінің 

қалпын анықтау

Қолайлылық профилін анықтау

Қолайлылық профилін анықтау кезінде қолайлылық профилі мен аралықтарын, бағанаарты 
ағуы аралықтарын бөледі, ұңғымаға құйылатын судың жалпы және аралық көлемін, айдау 
қысымын және қойнауқатқа репрессияны анықтайды. Геофизикалық зерттеулерді айдау, төгу 
және ұңғыма тоқтап тұрған кезде жүргізеді. Суды айдау су құбыры немесе агрегат арқылы 
жүзеге асырылады. Зерттеулер  СОВА, КСАТ және PLT сериялы кешенді аппаратуралармен 
орындалады.

Используемые методы:

џ гамма-каротаж;
џ жалғастырғыштардың магнитті локаторы;
џ барометрия, манометрия;
џ сезімталдығы жоғары термометрия;
џ ағынның термокондукті индикаторы;
џ механикалық шығын өлшеу.

ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:

џ Ұңғыманың қолайлылығын анықтау.

џ Айдалатын сұйықтықтың кету профилін алу.

џ СКҚ тоспасынан және пакерден төмен бағаналардың бітеулігінанықтау.
џ ВТ, РГД, манометр әдістерінің кешенімен өлшеу бойынша СКҚ бітеулігін анықтау.

Піспектеу 

Піспектеуге піспек үстіндегі сұйықтық көлемін жоғарғы қабатқа жүйелі шығару арқылы ұңғы-
мадағы сұйықтық деңгейін төмендету кіреді. Жұмыстарды жүргізу кезінде ұңғымаларды 
кұрделі жөндеуге арналған стандартты агрегаттар және штаттық каротажды кабельмен 
жарақталған геофизикалық көтергіштер қолданылады. Атқыламалы арматураға электр тогын 
үштік ажыратқыш және гидравликалық тығыздамалы құрылғымен жабдықталған геофизика-
лық лубрикатор біріктіріледі. Үштік ажыратқыш өлшеуіш сыйымдылықпен буылады.

ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:

џ қойнауқаттың депрессияда ашылуын қамтамасыз ету үшін перфорациялау алдында сұйық-
тық деңгейін төмендету;

џ ұңғыманы игеру;
џ қойнауқаттың кенжар аймағын тазалау;
џ қолданыстағы ұңғыма дебитін арттыру;
џ геофизикалық зерттеулер кезінде қойнауқаттан ағынды шақыру: гидродинамикалық, 
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ағын профилін, сулану көзін анықтау, ұңғыманың техникалық жағдайын диагностикалау.  

УЭОС (бүріккіш сорғы) типті эжекторлы сорғымен игеру

УЭОС ұңғымаларын эжекторлы ұңғымалардың көмегімен игеру ұңғымаларды зерттеу және 
қойнауқаттың ұңғымаалды аймағына әсер ету мақсатында, атап айтқанда, ауытқушылықты-
төмен қойнауқат қысымды және коллекторларының өткізгіштігі жоғары (бір Дарсиге дейін) 
кен орындары үшін қойнауқаттан ағынды шақыру үшін арналған.  Ағынды игеру және тиімді 
етуге, күрделі ұңғымалық жағдайларда – құмды түзілістерде, жоғары газды фактор, сулану, 
температура, коллектордың сүзгілік қасиетінің нашарлауында, көлбеу бағытталған және 
қисық ұңғымаларда ұзақ мерзімдік мұнай алуға арналған.

ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:

џ кенжарлық қысымды төмендету және қойнауқаттан ағын шақыру;
џ диаметрі бойынша 43 миллиметрден аспайтын геофизикалық аспаптармен белгіленген 

депрессия мәндері режимінде каротажды кабельмен геофизикалық зерттеулер жүргізу;
џ қойнауқатқа гидросоққылармен әсер ету;
џ автономды манометрлермен кенжарлық қысымды тіркеу арқылы кіші депрессиядан 

үлкеніне дейін көпциклді гидродинамикалық зерттеулер;
џ орнатылған немесе орнатылмаған режимдердегі ұңғымаларда гидродинмикалық 

зерттеулер жүргізу;
џ депрессия режимдерінде кабельмен түсірілетін аз өлшемді аспаптардың көмегімен 

гидродинамикалық әдістер, физикалық өрістер арқылы қойнауқатқа әсер ету;
џ түрлі химиялық өңдеулер кезінде ұңғыма маңы аймағынан реакция өнімдерін алып 

тастау.

Ағымдық және қалдық мұнайгазқанықтылығын анықтау

Қарқынды спектрометрикалық нейтронды гамма-каротаждың (ҚСНГК) әдісімен ағымдағы 
және қалдық мұнайгазқанықтылығын анықтау тез нейтрондардың жоғары жиілікті ұшқында-
рымен түрлендірілетін нейтрондардың серпінсіз шашырау (СШГС) және радиациялық қармау 
гамма-сәулеленуін (РҚГС) тіркеуге негізделген. Көміртекті-оттекті каротажды модификация-
лауда қолданыстағы генератор кейбір бекітілген жиілікті (~10 кГц) 14 МэВ нейтрондар 
импульсін шашады. СШГС және РҚГС спектрлерін талдау топырақты құрайтын элементтер 
үшін олардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес топырақтағы көміртек, оттегі, кальция, кремний 
және басқа да бірқатар элементтердің салмақтық үлесін анықтауға жол ашып, сол арқылы 
кеуектілік, литологиялық құрам, мұнайқанықтылығы міндеттерін шешуді қамтамасыз етеді.

ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:

џ ағымдағы және қалдық мұнайқанықтылығын бағалау;
џ қойнауқаттық су минералдануына қарамастан, өнімді коллекторлардың сулану аралығын 

анықтау;
џ  кесікті литологиялық мүшелеу;
џ коллекторлардың мұнай беруі тиімділік барысын сүйемелдеу.
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Гироскопиялық инклинометрия

Гироскопиялық инклинометрия ұңғыма оқпанының кеңістіктік қалпын анықтау, көлбеу бағыт-
талған ұңғыларды бұрғылау барысында ұңғыманың траекториясын түзету және ұңғыма 
оқпанының нақты траекториясының жобалық түрімен сәйкестігін тексеру мақсатында 
жүргізіледі. 

ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:

џ ұңғыма оқпаны осінің кеңістіктегі белгіленген бағытын бақылау;
џ бұрғылау және пайдалану кезінде қиындық тудыруы мүмкін ұңғыма оқпаны осінің иілген 

учаскелерін бөлу;
џ өнімді қойнауқаттардың орнының шынайы тереңдігін анықтау.

ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ГИДРОДИНАМИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ

Кен мен ұңғымаларды зерттеудің негізгі мақсаты – мұнай мен газ қорын есептеу, жобалау, 
талдау, кен өңдеуді және ұңғыманы пайдалануды реттеу үшін олар туралы ақпарат алу. Зерт-
теу кен ашылғаннан кейін бірден басталады және кен орнының бүкіл «ғұмыры бойына» жалға-
сады, яғни кенге тікелей қолжетімділікті қамтамасыз ететін ұңғымаларды бұрғылау және 
пайдалану барысында жүзеге асырылады.

Жұмыс істеп тұрған немесе тоқтатулы ұңғымалардағы белгілі көрсеткіштерді (қысым, 
температура, сұйықтық деңгейі, дебит және т.б.) өлшеуге және қойнауқаттық сұйықтықтар 
(мұнай, су, газ және газ конденсаты) сынамасын таңдауға бағытталған түрлі іс-шаралардың 
жиынтығы және оларды уақыт бойынша тіркеу.

ГДИС түсіндірмесі қойнауқаттар мен ұңғымалардың өнімді және сүзгілік сипаттамаларын 
(қойнауқаттық қысым, өнімділік немесе сүзгілік коэффициенттер, сулану, газды фактор, 
гидроөткізгіштік, өткізгіштік, пьезөткізгіштік, скин-фактор және т.б.), сондай-ақ ұңғымамаңы 
және қойнауқат аймағының алшақ аймақтарының ерекшеліктерін бағалауға мүмкіндік береді. 
Бұл зерттеулер шөгу жағдайларында тау жыныстарының сүзгілік қасиеттерін, қойнауқат 
(газ/мұнай/су) қанықтылығының сипатын және қойнауқаттық сұйықтықтың физикалық 
қасиеттерін (тығыздық, тұтқырлық, көлемдік коэффициент, сығымдылық, қанықтылық 
қысымы және т.б.) анықтаудың тікелей әдісі болып саналады.

Зерттеу түрлері:

џ Орнатылған таңдау әдісімен зерттеу (ИД );
џ Орнатылмаған таңдау әдісімен зерттеу (КВД-КПД );
џ Кенжарлық қысымды өлшеу;
џ Қойнауқаттық қысымды өлшеу;
џ Кенжардағы температураны өлшеу;
џ Ұңғыма-гидротыңдау өзара әрекеттестігін зерттеу;
џ Тереңдік және сағалық сынамаларды таңдау;
џ Статикалық деңгейді шыңдау;
џ Динамикалық деңгейді шыңдау;
џ КВУ-ды тіркеу;
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ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:

џ кенжарлық қысым;
џ қойнауқаттық қысым;
џ қойнауқаттық температура;
џ кенжар аймағының скин-факторы;
џ қойнауқаттың өнімділігі;
џ қойнауқаттағы сұйықтықтың қозғалғыштығы;
џ қойнауқаттың өткізгіштігі;
џ қойнауқаттың гидроөткізгіштігі;
џ қойнауқаттың пьезоөткізгіштігі;
џ сұйықтықтың(мүнай, газ, судың) әлеуеттік шығымы;
џ мұнай және судың пайыздық қатынасындағы құрамын анықтаумен сұйықтық пен газдың 

орташа тәуліктік шығымы;
џ қойнауқаттық сұйықтықтың тығыздығы;
џ өнімді қойнауқатты одан әрі пайдалану кезінде оны тиімді пайдалану режимі бойынша 

кеңес беру.

ИМПУЛЬСТІ, ТЕРМО-ГАЗҚЫШҚЫЛДЫ ЖӘНЕ ИМПЛИОЗОНДЫ ӘСЕР ЕТУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫ (ИТҚ Ж ИӘТ)

ТТехнология қолайлылықты арттыру үшін пайдалану және айдау процесінде мұнай ағынын 
төмендеткен мұнайлы ұңғымалардың дебитін қалпына келтіру немесе арттыру үшін арналған. 
Ұңғымаларды өңдеу технологиясын жүзеге асыруға арналған қуат және химиялық реагент-
тердің дара және бірегей көздері ретінде композициялық материалдар жанған кезде газ 
түрленісі түрінде болатын қуатқа қаныққан материалдар саналады. Құрылғының әрекеті 
тікелей ұңғыманың кенжарында жанудың химиялық реакциясы нәтижесінде қуат және реа-
генттер бөлінуіне негізделген. 

Аммиакты селитра және эпоксидті компаунд негізіндегі композициялық материалдардан 
жасалған теромкөздердің ерекшелігі олардың жарылысқауіпсіздігінде және бір 
технологиялық операцияда кенжарда бір мезетте жоғары немесе аса жоғары қысымды, 
температураны және газ түріндегі, соның ішінде көбінесе жоғары температуралы химиялық 
реагенттерден тұратынөнімдерді, мысалы, тұзды немесе сазқышқылды  жасау 
қабілеттілігінде.

Термокөздің жұмысы барысында ұңғыманы өңдеу аралығында жоғары энергетикалық 
көрсеткіштер мен қарқынды әсер ету процестерінің пайда болуына байланысты өңдеудің 
тиімділігін қамтамасыз ету үшін белгілі тәсілдермен салыстырғанда, айтарлықтай аз 
мөлшердегі реагент талап етіледі.  Сонымен қатар тікелей өңдеу аймағында құрылғыдан 
бөлінетін барлық қуат басқа технологияларға қарағанда еш шығынсыз жұмсалады.

Сәйкесінше мұндай технологиялар жоғары экологиялық қауіпсіздікке ие, яғни барлық 
химиялық реагенттер тек өңдеу аумағында ғана бөлініп, шығарылады және қойнауқаттың 
кенжармаңы аумағының өңдеу аралығы шегінде бейтараптандырылады. 

Екінші жағынан, технологияда қолданылатын қуатқа қаныққан композициялық материалдар 
тек қуат көзі және химиялық реагенттер ғана емес, жоғары берік сипаттамаларға ие бола 
отырып, қарқынды, толқындық, репрессиялық немесе депрессиялық, сондай-ақ 
гидравликалық әсер етуге мүмкіндік беретін құрылғылардағы құрастырымдық элемент 
ретінде де қызмет атқара алады. 
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ҚЫЗМЕТТЕР



Бұл қойнауқаттың кенжармаңы аумағына әсер түрлерінің (қысым, температура, 
химиялық) барлығының дерлік жоғары көрсеткіштермен кең кешенді өңделуін 
қамтамасыз етеді. 

ШЕШІЛЕТІН МІНДЕТТЕР:

џ ұңғымаларды пайдалану барысында ҰКА-ға газ-гидродинамикалық, жылулық және химия-
лық әсер ету; 

џ ҰКА-да жаңа жарықшақтардың пайда болуы; 
џ ұңғымаларды пайдалану кезінде ҰКА-да пайда болған АШПШ жоғары температура 

әсерімен балқиды;
џ мұнайдың физика-химиялық қасиеттерін қажетті бағытта жақсарту;
џ  коллекторға химиялық әсер ету (СКО).

УСЛУГИ
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СЕРТИФИКАТТАР

ЛИЦЕНЗИЯЛАР

Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар және 
қондырғылармен жұмыс істеу
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ЛИЦЕНЗИЯЛАР

Иондалатын сәулеленуді түрлендіретін аспаптар және қондырғылармен жұмыс істеу

Тау-кен өндірісін (көмірсутекті шикізат), мұнайхимиялық өндірісті жобалау (технологиялық) 
және (немесе) пайдалану, магистральді газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай және газ 
саласындағы мұнай өнімдерін пайдалану

Иондалатын сәулелі транзиттік, ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, 
радиоизотопты көздерді қоса алғанда, радиоактивті қалдықтарды Қазақстан 
Республикасы аумағы шегінде тасымалдау
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КЛИЕНТТЕР

ҰСЫНЫМ ХАТТАР 
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БАЙЛАНЫС МӘЛІМЕТІ

Ақтау  қ., 6-өнеркәсіптік аймақ ауданы, 
150-ғимарат («КазАзот» АҚ ғим.), 3-қабат

info@uzengeoservice.kz+7 (7292) 20 33 98
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Ескертулер үшін
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Ескертулер үшін





www.uzengeoservice.kzАқтау  қ., 6-өнеркәсіптік аймақ ауданы, 
150-ғимарат («КазАзот» АҚ ғим.), 3-қабат.

info@uzengeoservice.kz

+7 (7292) 20 33 98

geophysical surveying company
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