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HİZMETLERİMİZ:
40 YILLIK TECRÜBEMİZLE
HİZMETİNİZDEYİZ!

PETROL kuyuları
için
LOG SİSTEM ve
ALETLERİ
PRODUCTION LOGS
PERFORE EKIPMANI
Yeni_reactive perfore!
Maden-kömür ve su
kuyuları için
Yön Ölçümü
Jeofizik aletleri
Jeotermal Kuyular
için (300 deg C)
GYRO
Basınç-Sıcaklık-Akış
Log aletleri
Slickline CBL
DTS
Kuyunuzun Temperature logunu ofisinizden 24/365 izleyin
Unit ve Kuleler
Wireline Unit, Cement
and acidizing unit,
Coil Tubing,
Workover Kulesi
LOG KURSU
LOG DANIŞMANLIĞI
LOG YORUMU

VİZYONUMUZ:
Verdiğimiz tüm
modern hizmetlerle
Bölgemizde etkin bir
şirket olmak
MİSYONUMUZ:
Ülkemizdeki petrol,
gaz, kömür, maden,
su ve jeotermal
kuyularımızda
modern tekniklerin
kullanılmasını
sağlayarak üretimin
artmasını ve doğal
kaynaklarımızın
verimli kullanılmasını
sağlamaktır!
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Son zamanlarda petrol fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıları jeotermal kaynaklara
yönlendirmektedir. Jeotermal yatırımlar giderek artmaktadır. Bu da petrol aramacılığında
kullanılan tekniklerin de jeotermal kuyularda kullanılmasına yol açmaktadır. Jeotermal
yerbilimcilerimiz genellikle kuyu loglarından uzak durmaktadırlar.. Ancak yöneticiler kuyu
loglarının önemini kavradıkça, loga yapılacak küçük harcamaların işletmelere ne büyük
kazançlar sağladığına, ne büyük zararlardan kurtardığına şahit oldukça, loga daha sıcak
bakacaklarından hiç şüphemiz yoktur... Günümüzde petrol sektöründe Kuyu Logları
rutinleşmiştir.
Bu görüşle, rezervuarda yapılan Basınç-Sıcaklık-Akış testleri sırasında, korelasyon
için çok önemli olan - GAMMA RAY (GR-CCL)- logundan yararlanılmasının önemini bu
bültende vurgulamak istiyoruz.. Akış testleri sırasında , rezervuar ile kuyu içinin
bağdaştırılması ve kalıcı bir formasyon- kuyu derinliği ilişkisi kurmak için korelasyon amaçlı
GAMMA RAY-CCL loglarının alınması rezervuarların daha iyi tanınmasına, yeni
rezervuarların ortaya çıkarılmasına ve kuyudaki problemlere daha doğru çözümler bulmaya
yarar..
Korelasyon yapmadan yapılan testler, görmeden ve sadece el yordamıyla
maddeleri keşfetmeye benzemektedir…
GR aletinin faydaları
1- Jeolojik derinlikler ile test derinliklerinin
çakıştırılmasını sağlar.
Asidik Kayalar: Yüksek GR
2- Tabaka kalınlıklarını tespit eder.
3- Jeolojik birimlerin korellasyonunu sağlar.
Granit, riyolit, şist
4- Rezervuar içindeki farklı jeolojik birimleri
ortaya çıkarır.
Bazik Kayalar : Düşük GR
5- Uranyum tuzları doğada kolayca
Bazalt, andezit
çözüneceğinden,
çatlaklarda uranyum birikmesi olursa
Sediman Kayalar: Düşük GR
çatlakları-veya kırıkları- tespit eder
Kumtaşı, kireçtaşı
6- Killi kayalar, sediman kayalar ve volkanik
kayaların tespitleri gibi diğer jeolojik bilgileri
sağlar
7- Kuyulararası derinlik korelasyonunun hassas biçimde yapılmasını sağlar.
CCL aletinin faydaları
1- Casing bağlantı derinliklerini ve casingdeki hasarları tespit eder
2- Casinglerdeki kopma, şişme veya diğer anormallikleri ve bunların tam derinliklerini
tespit eder.
3- Formasyonların derinlikleri ile manşon derinliklerini korrele edilmesini sağlayarak,
yapılacak her türlü ölçü operasyonlarında derinliklerin çakıştırılmasını sağlar
GR-CCL birlikte faydaları
1- Kablo uzaması, makara aşınması, ölçü hatalarından bağımsız olarak, test
derinliklerinin, her zaman- rezervuar ömrü boyunca- rezervuar derinlikleri ile
çakıştırılabilmesini sağlar.
2- Deneyimler ve logların çeşitli zamanlarda tekrarlanması ile, kabuklaşma izlenmesi
mümkün olabilir.
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Sağdaki log aleti 300 derece santigrat
kuyulardan aşağıdaki bütün logları alabilir:

Not: Rezervuardan gelen sesler ACOUSTIC
DENSITY aleti ile dinlenerek, üretim ve
kaçak zonları belirlenebilir. ACOUSTIC
DENSITY aleti pervanesiz akış ölçer olarak
tanımlanabilir

