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Рассмотрены вопросы обоснования выбора методов увеличения нефтеотдачи,  
основанные на результатах статистической обработки данных по успешному при-
менению этих методов в различных странах и на анализе геолого-физических усло-
вий рассматриваемого объекта разработки. Приводятся критерии применимости 
тепловых, газовых и химических методов увеличения нефтеотдачи, основанные на 
обобщении результатов российских и зарубежных проектов по реализации вторичных 
и третичных методов увеличения нефтеотдачи.

Предложена и опробована методика выбора (скрининга) перспективных методов 
увеличения нефтеотдачи для рассматриваемого объекта, основанная на применении 
троичной логики. Приведены результаты оценки перспектив применения методов 
увеличения нефтеотдачи для целого ряда объектов разработки.

Проведение экспертной оценки применимости методов увеличения нефтеотдачи 
целесообразно осуществлять на самых ранних стадиях проекта освоения месторо-
ждения, т.е. на стадии выбора концепции. Особое внимание уделяется наличию базы 
данных, от количества и качества которых напрямую зависит качество оценок и 
предлагаемых решений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудноизвлекаемые запасы, методы увеличения нефтеот-
дачи, критерии применимости, осложняющие факторы, нечеткая троичная логика, 
скрининг методов увеличения нефтеотдачи

ҮШТІК ЛОГИКА НЕГІЗІНДЕ МҰНАЙ ӨҢДЕУДІ АРТТЫРУ 
ӘДІСТЕРІНІҢ ҚОЛДАНЫСЫН БАҒАЛАУ
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Әр түрлі елдерде бұл әдістердің ойдағыдай пайдаланылуы бойынша нәтижелерді 
статистикалық өңдеуге және қарастырылып отырған нысананың геологты-
физикалық жағдайларының сараптамаларына негізделген, мұнай өңдеуді арттыру 
әдістерін (МӨӘ) таңдау мәселелері қарастырылған. Екіншілік және үшіншілік МӨӘ іске 
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асыру бойынша ресей және шет ел жобаларының жалпы нәтижелеріне негізделген, 
жылу, газ және химиялық МӨӘ қолдану критерилері көрсетілген.

Үштік логиканы пайдалануға негізделген, қарастырылып отырған нысанада мұнай 
өңдеуді арттырудың келешегі мол әдістерінің (скрининг) әдістемелері ұсынылды 
және сыналды. Бір қатар нысаналарды өңдеуге арналған мұнай өңдеуді арттыру 
әдістемелерін бағалау нәтижелері де көрсетілген.

МӨӘ пайдалануды сарапшылық бағалауды кен орындарын игеру жобаларының 
ең ерте сатыларында жүзеге асырған өте орынды, яғни тұжырымдама таңдау са-
тысында.

Деректер қорларының болуына ерекше назар аударылады, себебі олардың саны 
мен сапасына ұсынылып отырған бағалаулар мен шешімдердің сапасы тікелей тәуелді.

КІЛТТІК СӨЗДЕР: қиын өндірілетін қорлар, мұнай беруді көбейту әдісі, қолдануға 
жарамдылық критерийлері, қиындық тудыратын факторлар, айқын емес үштік ло-
гика, МУН скринингі
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The enhanced oil recovery (EOR) methods rational has been reviewed based on statistical 
data processing on successful practice in different countries and on the analysis of geological 
and physical conditions of the considered development zone. Applicability criteria of thermal, 
gas and chemical EORs are provided based on the summarized results of the Russian and 
foreign projects on the secondary and tertiary EOR implementation.

The screening method of the perspective enhanced oil recovery methods was proposed 
and tested for the zone observed, based on the tertiary logic. The results of the enhanced oil 
recovery method prospects assessment were provided for a number of development zones.

Expert evaluation of EOR applicability should be made at the early field development 
stages, i.e. at the concept selection stage. Special consideration is given to the presence of 
a database, which volume and quality directly affect the quality of evaluations and supposed 
decisions.

KEY WORDS: hard-to-recover reserves, improved recovery methods, criteria of 
applicability, complicating factors, fuzzy ternary logic, MUN screening
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