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Місія

Пріоритети

Розвиток компанії в умовах сучасного ринку шляхом удосконалення сервісів, які 
відповідають очікуванням і потребам Замовника, а також впровадження нових 
методів управління підприємством і виробництвом.

• Орієнтування на максимальний результат;

• Техніка безпеки праці та охорона навколишнього середовища;

• Високий професіоналізм персоналу;

• Постійне підвищення стандартів якості виробничого процесу;

• Фінансова стабільність компанії;

• Впровадження інноваційних технологій.
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Сервісні послуги з бурових розчинів
Інженерний сервісний супровід бурових розчинів 
в процесі буріння свердловин

Контроль якості бурового розчину здійснюється за методикою 
АМЕРИКАНСЬКОГО НАФТОВОГО ІНСТИТУТУ (АНІ)



Сервісні послуги з бурових розчинів
Бурові розчини, які пропонуються для 
буріння свердловин:

• Глинистий – для початку буріння

• Глинистий – оброблений полімерами

• Полімер калієвий - сольовий

• Соле насичений на основі: NaCl + KCl

• Високо інгібований на основі хлориду кальцію CaCl2

• Полімер (калієвий) – сольовий для буріння горизонтальних свердловин

• Система «БР-ПРОДГОР-ГІП» для буріння в продуктивних горизонтах

• Спеціальна екологічно безпечна система «(БР) DF-ЕКОГОР-ГІП»

• Обважнені системи густиною до 2500 кг/м³

• Аналог системи «BARADRIL-N»

• Аналог системи «FLO-PRO»

Вище названі розчини проектують відповідно геолого-
технічних умов для забезпечення оптимальних 
технологічних властивостей в процесі буріння та безпеки 
будівництва свердловини.



Сервісні послуги з бурових розчинів
Стандартні системи для буріння в гірських породах кайнозой-мезозойського 
та кам’яновугільного комплексу:

Інтервал буріння 
під направлення та 

кондуктор.
(0–50–300 м)

Глинистий буровий 
розчин для початку 

буріння

Глинистий буровий 
розчин, оброблений 

полімерами

Полімер калієвий - 
сольовий буровий 

розчин

Інтервал буріння 
під проміжну колону 

№1.
(300–1000–2000 м)

Інтервал буріння 
під проміжну колону 

№2.
(2000–3000–4000 м)



Сервісні послуги з бурових розчинів
Для буріння інтервалів продуктивних горизонтів використовується спеціальний 
безглинистий буровий розчин «БР-ПРОДГОР-ГІП».

Розроблений на підставі практичного досвіду буріння на родовищах ДДЗ та Західного 
Сибіру.
Призначений для проводки надглибоких, горизонтальних і сильно викривлених свердловин 
в особливо складних геолого-технічних умовах буріння.

Переваги:

• Оптимальні умови промивки надглибоких і 
горизонтальних свердловин;

• Максимальна стійкість пластичних глин;

• Висока якість первинного розкриття 
продуктивних пластів;

• Максимальне очищення вибою і стовбура 
свердловини від шламу;

• Оптимальні реологічні властивості для 
промивання свердловини;

• Максимальне зниження фільтраційних 
втрат;

• Показники зворотної проникності до 92 %;

• Оптимальний контроль вмісту активної 
твердої фази;

• Оптимальні змащувальні і антифрикційні 
властивості;

• Термічна стабільність системи до 
температури 150 ° С.



Сервісні послуги з бурових розчинів
Загальна інформація про досвід інженерного сервісного 
супроводу бурових розчинів при бурінні свердловин на 
площах і родовищах України:

СВ. ПЛОЩА, РОДОВИЩЕ ІНТЕРВАЛ 
БУРІННЯ ОСОБЛИВОСТІ БУРІННЯ РЕЗУЛЬТАТ

10 -21 Одеське 2200 -2700 м Горизонтальне Газ

33 -42 Штормове 2500 -2900 м Похило-спрямоване Газ, газовий конденсат

5 Фонтановське 4500 –5500 м Боковий стовбур Газ, газовий конденсат

102 Руновщинське 0–1350 м Розвідувальна Інформація

1 Білосарайска 0 –1450 м Розвідувальна Інформація

22 Російсько-Комаринське 0 -1050 м Розвідувальна Газ

27 Сахалінське 3700–5300 м Розвідувальна Нафта, газовий 
конденсат

31 Сахалінське 4750–5750 м Розвідувальна Газ, газовий конденсат

100 Сахалінське 4600 –5552 м Розвідувальна Газ, газовий конденсат

2 Водянівське 0 – 5600 м Розвідувальна Газ, газовий конденсат



Хімічна продукція
 Компанія «Газінвестпроект» пропонуєповний спектр 
хімічних реагентів, необхідних для вирішення технологічних задач 
при бурінні і капітальному ремонту свердловин:

РЕАГЕНТИ ДЛЯ БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН:

• регулятори фільтрації та в’язкості;
• змащувальні та антиприхватні 

реагенти;
• інгібітори стінок свердловини;
• інші спеціалізовані реагенти;
• загальнопромислові хімреагенти.

СПЕЦІАЛЬНІ РІДИНИ:

• рідини для глушіння свердловини;
• блокуючі, в’язкопружні рідини;
• ізоляційні і кольматуючі суміші.

ПРОДУКТИ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО 
РЕМОНТУ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

СВЕРДЛОВИНИ:

• реагент «Антісол»;
• реагент для глушіння 

свердловини РГ-СУ;
• реагент для глушіння 

свердловини РГ-СМ.

Хімічна продукція має сертифікати 
якості та висновки СЕС.

Химическая продукция имеет 
сертификаты качества и 
заключения СЕС.



Хімічна продукція
Постачання, розміщення та зберігання 
хімічних реагентів на бурових об’єктах

Товарний вигляд хімічних реагентів відповідно до 
вимог замовника

Товарный вид химических реагентов в соответствии 
с требованиями заказчика



Очистка НКТ від АСПВ
Компанія «Газінвестпроект» має можливість надати послуги з очищення насосно-
компресорних труб (НКТ) від асфальто-смолопарафінових відкладень (АСПВ) 
за допомогою промислової установки з застосуванням в якості тепло газогенератора 
турбореактивного двигуна М 701.



Сервісні послуги з відбору керна
Наші спеціалісти мають великий практичний досвід при бурінні свердловин 
з відбором керну в складних гірничо-геологічних умовах у різних регіонах Росії 
і України:

Республіках Татарстан, Башкортостан, Калмикія, Оренбурзькій, Самарській, Саратовській 
областях, Східному і Західному Сибірі, Заполярному крузі, Калінінграді, шельфі Чорного моря 
і т.д.



Послуги з відбору керна включають:
• забезпечення бурильними головками типу PDC різних типів і 

модифікацій;

• розроблення і замовлення на виготовлення спеціальних компоновок 
низу бурильної колони для відбору керну;

• технологічне і науково-методичне супроводження процесу відбору 
керну висококваліфікованими спеціалістами безпосередньо на 
свердловинах.

Сервісні послуги з відбору керна
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Співпраця

Компанія «Газінвестпроект» рада запропонувати Вам 
широкий спектр сервісних  послуг в сфері приготування 
та контролю параметрів бурових розчинів.

Нами була сформована команда професіоналів,що здатна 
вирішувати завдання будь-якого рівня складності.

Постійні інвестиції в матеріально-технічну базу дають 
можливість забезпечити фінансову стійкість підприємства 
та розвивати інші напрямки та сфери діяльності.



Контактна інформація

Адреса
04210, Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, 
корпус 2, оф. №6,2

Телефон
+380 67 577 75 04

Веб-сайт
http://www.gazinvestproject.com

E-mail
info@gazinvestproject.com



Дякуємо 
за увагу!


