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Все более актуальной становится задача изучения геологического строения и 
оценки перспектив нефтегазоносности глубоко залегающих палеозойских отложе-
ний Прикаспийской впадины. Решение данной задачи во многом зависит от качества 
сейсмического изображения геологического разреза. Применение новой технологии –  
мультифокусинг – по специальной обработке 2D/3D сейсморазведочных данных 
обеспечивает значительное улучшение качества сейсмических изображений по всей 
глубине разреза. В статье рассматривается ряд практических примеров уверенного 
выделения палеозойских структур и объектов, которые было проблематично или 
невозможно увидеть на сейсмических разрезах и кубах, полученных по общепринятой 
методике ОГТ. массовая переобработка существующих 2D/3D сейсмоданных, с при-
менением прогрессивной обрабатывающей технологии мультифокусинга, обеспечит 
повышение эффективности сейсморазведки в условиях развитой солянокупольной 
тектоники и снизит риски выявления и бурения глубокозалегающих перспективных 
палеозойских структур и объектов.
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Каспий маңы ойпатындағы терең жатқан полеозой шөгінділерінің геологиялық 
құрылысын зерттеу және мұнай-газдылығын бағалау бүгінгі күнде өзекті мәселеге 
айналып келеді. Бұл мәселенің шешімі геологиялық қиманың сейсмикалық кескіні сапасына 
айтарлықтай байланысты. 2D/3D сейсмикалық деректерін арнайы өңдеуге арналған 
жаңа мультифокусинг технологиясы сейсмикалық кескінді қиманың бүкіл тереңдігі 
бойынша сапасын айтарлықтай жақсартады. мақалада ЖТН (ОГТ) тәсілі бойынша 
алынған сейсмикалық қима мен кубтан көруге қиын немесе көруге мүмкін емес палеозой 
құрылымдары мен объектілерін сенімді бөлу үлгілері қарастырылады. Қазіргі күндегі бар 
2D/3D сейсмикалық деректерін озық мультифокусинг өңдеу технологиясы арқылы жаппай 
қайта өңдеу дамыған тұзкүмбезді тектоникажағдайындағы сейсмобарлаудың тиімділігін 
арттырады және терең жатқан перспективті палеозой құрылымдары мен объектілерін 
бұрғылау кезінде болуы мүмкін қауіп-қатерлерді азайтады.
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кусинг технологиясы, терең жатқан құрылымдар мен объектілерді бөлу
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The task of studying the geological structure and assessing the prospects of oil and gas potential 
for the deep-seated Paleozoic deposits of the Pre-Caspian depression is becoming topical. The 
solution of this task largely depends on the seismic image quality of the geological section. Application 
of the new Multifocusing technology, which uses special processing of 2D/3D seismic data, provides 
significant quality improvements of seismic images on the entire depth of the section. This article 
considers a number of practical examples of confident identification of Paleozoic structures and 
objects that were problematic or impossible to see on seismic sections and cubes obtained by the 
conventional CDP technique. Mass processing of existing 2D/3D seismograms using progressive 
processing Multifocusing technology provides increased seismic survey efficiency especially in salt-
dome tectonics. Moreover, it reduces the risks of identifying and drilling of promising deep-seated 
Paleozoic structures and objects.

KEY WORDS: Paleozoic deposits, Pre-Caspian depression, CDP technique, Multifocusing 
technology, identification of deep-seated structures and objects

Читайте далее в журнале «Нефть и газ», №1, 2018 год

54 НЕФТЬ И ГАЗ 2018. 1 (103)


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

