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АҢДАТПА
Дипломдық жұмыстың мақсаты. Каспий маңы ойпатының шығыс
бөлігінің тектоникалық құрылысы және мұнайгаздылығы, сондай-ақ Шығыс
Ақжар кен орнының аз зерттелген блогын барлау жобасын жасау, оның мұнайгаздылығының перспективаларын бағалау және жұмыстардың геологиялықэкономикалық тиімділігін анықтау болып табылады.
Дипломның маңыздылығы. Дипломдық жұмыстың экономикалық бөлімі
қосымша барлау ресурстары мен экономикалық тиімділікті қамтиды.
Жұмыстың соңғы бөлімінде кен орынның қоршаған ортаға әсерінің
негізгі принциптері сипатталған.
Дипломдық жұмысты жасау үшін Шығыс Ақжар кен орны есебінің
материалдары, әдеби көздер, қолданыстағы нұсқаулықтар, осы өңір
зерттеушілерінің геологиялық материалдары, сондай-ақ ашық қол жетімді
мәліметтер пайдаланылды.
АННОТАЦИЯ
Цель дипломной работы. Тектоническое строение и нефтегазоносность
восточной части Прикаспийской впадины, а также разработка проекта разведки
малоизученного блока месторождения Восточный Акжар, оценка перспектив
его нефтегазоносности и определение геолого-экономической эффективности
работ.
Значимость диплома. Экономическая часть дипломной работы включает
ресурсы дополнительной разведки и экономический эффект.
В последней части работ описаны основные принципы воздействия
месторождения на окружающую среду.
Для разработки дипломной работы использованы материалы учета
месторождения Восточный Акжар, литературные источники, действующие
инструкции, геологические материалы исследователей этих регионов, а также
открытые доступные данные.
ANNOTATION
The purpose of the thesis. Tectonic structure and oil and gas potential of the
Eastern part of the Caspian basin, as well as development of the exploration project
for the little-studied block of the Vostochny Akzhar field, assessment of its oil and
gas potential and determination of the geological and economic efficiency of the
work.
Significance of the diploma. The economic part of the thesis includes additional
exploration resources and economic effect.
The last part of the work describes the main principles of the field's impact on
the environment.
For the development of the thesis, we used the materials of accounting for the
Vostochny Akzhar Deposit, literature sources, current instructions, geological
materials of researchers of these regions, as well as open available data.

МAЗМҰНЫ
Кіріспе
1
Каспий маңы синеклизасының оңтүстік бортының тектоникалық
құрылысы және мұнай-газдылығы
1.1 Каспий маңы синеклизасының оңтүстік бортының геологиялық
даму тарихы
1.2 Каспий маңы синеклизасының оңтүстік бортының тектоникасы
1.3 Каспий маңы синеклизасының оңтүстік бортының
литологиялық-стрaтигрaфиялық сипаттамасы
1.4 Каспий маңы синеклизасының оңтүстік бортының мұнай-газ
кешені
2
Шығыс Ақжар кен орнының литологиялық және коллекторлық
қасиеттерін талдау
2.1 Шығыс Ақжар кен орнының геогрaфия-экономикaлық
сипaттaмaсы
2.2 Шығыс Ақжар кен орнының литологиялық-стрaтигрaфиялық
қимaсы
2.3 Шығыс Ақжар кен орнының геологиялық-геофизикaлық
зерттеуі
2.4 Шығыс Ақжар кен орнының тектоникaсы
2.5 Шығыс Ақжар кен орнының мұнaй-гaздылығы
2.6 Шығыс Ақжар кен орнының коллекторлық қaсиеттері
2.7 Шығыс Ақжар кен орны мен көрші кен орындарын
салыстырмалы талдау
3
Экономикалық бөлім
4
Шығыс Ақжар кен орнының қоршаған ортаға әсері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Графикалық қосымшалар тізімі,
А қосымшасы.Шолу картасы
Б қосымшасы.Тектоникалық карта
Г қосымшасы. Каспий маңы ойпатының ірі кен орындары мен
перспективалды аудандарын орналастыру картасы
Д қосымшасы.Шығыс Ақжар кен орнының VIII өнімді
горизонтының жабыны бойынша құрылымдық карта
Е қосымшасы.Шығыс Ақжар кен орнының II-II желісі бойынша
геологиялық қимасы
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КІРІСПЕ
Мұнай мен газ өндіру біздің Республикамыздың ең маңызды және
келешекте өнеркәсіп салаларының бірі болып табылады. Еліміздің әлеуметтікэкономикалық даму өрісінде мұнай мен газдың жаңадан ашылған кен
орындарын іске қосуды жеделдету қарастырылған, соның біріне Шығыс Ақжар
мұнай кен орны жатады. Кен орын Ақтөбе облысының Байғанин ауданында
орналасқан. Тектоникалық тұрғыда кен орын Каспий маңы ойпатының шығыс
порт маңы аймағына ұштастырылған.
Жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Диплом жұмыстың мақсаты
Каспий маңы синеклизасының тектоникалық құрылысын зерттеу және
мұнайгаздылық перспективтілігін бағалау.
Қойылғaн мaқсaтқa жету үшін келесі міндетті мәселелерді шешу қaжет
болды:
- Шығыс Ақжар мұнай кен орнын геологиялық және геофизикалық
зерттеу, мұнайгаздылығы мен тектоникалық қабаттарын анықтау. Жобаланатын
жұмыстардың
география-экономикалық
тиімділігін,
литологиялықстратиграфиялық ерекшеліктерін анықтап, коллекторлық қасиеттерін талдау;
- Кaспий мaңы ойпaтындaғы Шығыс Aқжaр және көрші кен
орындaрының мұнай-газдылығын салыстырмалы түрде зерттеу;
- Шығыс Ақжар кен орнында болжанатын жұмыстардың геологиялық
және экономикалық тиімділігін есептеу;
- Шығыс Ақжар кен орнының қоршаған ортаға әсерін бағалау.
Әдіснамалық негіз. Каспий маңы синеклизасының тектоникалық
құрылысы мен мұнайгаздылығын және Шығыс Ақжар мұнай кен орнының
литологиялық және коллекторлық қасиеттерін зерттеген авторлардың ғылыми
зерттеу нәтижелері бұл жобаға негіз болды.
Жұмыстың құрылымы мен көлемі. Дипломдық жұмыс кіріспеден,
төрт бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен,
қосымшадан, суреттен, кестеден тұрады.
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1 Каспий маңы синеклизасының оңтүстік бортының тектоникалық
құрылысы және мұнай-газдылығы
1.1 Каспий маңы синеклизасының оңтүстік бортының геологиялық
даму тарихы
Зерттелетін аймақ Оңтүстік-Шығыс Еуропа платформасының (Каспий
маңы ойпаты) және скиф-Туран платформасының (Кряж Карпинский)
солтүстігінде орналасқан. Шығыс-еуропалық платформа, оның аумағы 5
млн.км2 шамасында, добайкальск-архей-ерте протерозой жасындағы
фундаменті бар ежелгі құрлықтық платформалардың қатарына жатады. Каспий
маңы ойпаты-бұл платформаның ең ірі қатардағы теріс құрылымы, мұнда
шөгінді қабының қуаты 22 км-ге жетеді. Оның тектоникалық элементтерімен
көмкерілген ойпаттың шекарасы, әдетте іргетас және шөгінді қабының төменгі
жағы бойынша жақсы айқындалған сынықтар бойымен өтеді. Батыс ойпаты
Воронеж антиклизасымен және Рязано-Саратов майысуымен, солтүстігінде Волго-Орал антиклизасымен және Орал алды майысумен байланысты. Оңтүстік
және Шығыста ол Скифско-Туран эпигерциндік платформасының іргетасының
құрамына кіретін Карпинский, Оңтүстік-Ембі көтерілісі мен Мұғолжармен
шектеседі.
Тұзасты құрылымдық қабат Каспий маңы ойпатының тектоникасын
толық көрсетеді [1]. Осылайша келесі тектоникалық элементтер анықталды:
оңтүстігінде - Астрахань жинағы, одан солтүстік-батысқа қарай - ОрталықКаспий маңы депрессиясының оңтүстік-батыс шығанағы болып табылатын
Сарпин мегапологиясы. Бірнеше батысқа қарай ойпаттың Батыс бортының
оңтүстік бөлігін білдіретін, Қарасай моноклиналы байқалады.
Зерттелетін аймақ күрделі геологиялық тарихқа ұшырады. Н. И. Воронин
Каспий маңы ойпатының платформалық тысын дамытудың төрт циклын атап
өтеді: байкал, каледон, герцин, киммерия және альпі. Барлық аумақтағы
геотектоникалық дамудың каледондық циклінде континенттік режим үстем
болды және денудация процестері кең дамыды. Иіске Каспий маңы ойпатының
жекелеген учаскелері ғана тартылды,бірінші кезекте Орталық-Каспий маңы
депрессия. Орталық Каспий маңы ойпаты, Сарпинский және Новоалексеев
тырмасы, Астрахань-Еңбек көтеру жүйесінің қалыптасуы байқалды, бірақ
қазіргі заманғы контурларға жақын контурдағы Каспий маңы ойпаты әлі де
жоқ..
Кеш пермь дәуірінің соңында Герцин орогенезі (Карпинский кряжы)
аяқталды, нәтижесінде Каспий маңы ойпатының борттық аймағының
платформалық түзілімдеріне орналасқан таскөмір жыныстарының едәуір
құлауы орын алды. Тангенциалды кернеулердің нәтижесінде Қаракөл, Сухотин,
Джакиев және Смушков біліктері қалыптасты. Тұз күмбездерінің өсуі
белсендіріледі. Осылайша, Каспий маңы ойпатының герцин тектоникалық
циклының соңына қарай жалпы өрлеуді бастан кешірді және оның негізгі
құрылымдық элементтері қазіргі заманға жақын кескіндерді алды.
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Мезозой және палеоген кезеңдерінде Каспий маңы ойпатының дамуы
басым бату жағдайында болды. Юра соңында көтерілгеннен кейін кең
трансгрессиямен ілесіп жүретін батулар қайтадан жаңартылады. Батудың
негізгі аймағы Каспий маңы ойпатының Батыс жартысына жылжиды.
Жоғарғы Борлы уақыттың тектоникалық режимі палеогенде де
сақталады. Ең қарқынды батулар Каспий маңы ойпатының батыс жартысында
орын алды. Палеогенде негізгі құрылымдардың қалыптасуы аяқталып, Каспий
маңы ойпаты тектоникалық құрылыстың қазіргі заманғы сипаттарына ие
болады.

1.2 Каспий маңы синеклизасының оңтүстікт бортының тектоникасы
Каспий маңы синеклизасының оңтүстік бөлігі ежелгі платформаның және
оңтүстік Ембі көтерілісінің герцин қатпарлы құрылысының жанасу бассейніне
жатады. Оңтүстік Ембі герциналық қатпарлы аймақ бөледі, тар (бірнеше
километрден бірінші он километрге дейін) жерленген, қарқынды-қатпарлы орта
палеозоймен бүктелген сынған инверсиялық көтерілу. Көне палеозойда ол
күшті қысу мен көтеру үрдістерін бастан кешкен, Юра мезокайнозой
шөгінділерінің қабымен жабылған. Каспий маңы ойпатының оңтүстік бөлігі
шегінде, іргетастың беті 7.0-ден 13 км-ге дейінгі тереңдікте жатыр.
Қарастырылып отырған аумақтың солтүстігінде Гурьев және Биикжал
күмбездері орналасқан.Изогипс бойынша минус 7.0 км Гурьев күмбезінің
көлемі 70x90 км, Биикжал-100x70 км-ді құрайды. Оңтүстік-Ембі иісінің шегінде
тереңдігі — 9.0-10.0 км борттардан іргетастың беті осьтік аймаққа 12.0-13.0 км
тереңдікке дейін батырылады.
Тұз асты кешенінің ішкі құрылымы тұз асты кешенінде бірнеше
шағылыстырғыш горизонттар жоғарғы палеозой шөгінділеріне ұштастырылған.
Каспий маңы синеклизасының оңтүстік бөлігінде құрылымдық
жоспарлардың күрт сәйкессіздігі байқалады: төменгі палеозой және девонтөменгі таскөмір шөгінділері солтүстіктен оңтүстікке қарай, ал төменгі
таскөмір және орта таскөмір-төменгі таскөмір шөгінділері,солтүстіктен
оңтүстікке қарай, сондай-ақ жоғары Кунгур тұзы және перммь-триас
шөгінділері, керісінше, оңтүстіктен солтүстікке батырылады [2]. Юрапалеогенді шөгінділер жалпы моноклиналдық жатумен оңтүстікке батумен
сипатталады.
Пз горизонты Гурьев және Биикжал күмбездерінде минус 6.5-7 км
белгісінде байқалады, біртіндеп оңтүстікке және оңтүстік-шығысқа 9-10 км
дейін батырылады.
П2 горизонты бойынша Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығысындағы
құрылымдық жоспары елеулі өзгерістерге ұшырайды. Осылайша, АстраханьАқтөбе көтеру жүйесі және Оңтүстік Ембі (Тугаракчан) майысу сияқты
маңызды элементтер тіркелмейді. Ірі инверсиялық құрылым-Оңтүстік-Ембі
көтерілу байқалады. Қарқынды дамуына байланысты, рифті құрылыстар астам
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контрастно көрінеді Қашаған Теңіз аймағы көтеріңкі болып келеді. Борттық
және борттық бөліктерінің солтүстікке қарай батуы, жұп айқын сатылы сипатта
болады, бұл ретте ең ұзын Оңтүстік-Ембі моноклиналы болып табылады.
Оңтүстік Ембі көтерілісінің солтүстік-батыс баурайында және оған
іргелес Оңтүстік Ембі моноклиналі 3.0-4.0 км белгілердің шегінде бірқатар
брахиантиклиналдық көтерулер бөлінеді: Тортай, жазық, Шөльқара,
солтүстікке қарай Құмбетті, Үшмола және Үлкентобе. Оңтүстік-Ембі
көтерілісінің оңтүстік-батыс шеткері бөлігінде, Елемес пен Маткен жергілікті
құрылымдары бөлінеді.
Тұзасты шөгінділер бетінің құрылымы Оңтүстік-Ембі көтерумен
анықталады және оның жиектеу құрылысына бағынады. Оның осьтік бөлігінде
Юра
шөгінділерінің
астында
стратиграфиялық
және
бұрыштық
келіспеушілікпен жоғарғы палеозой тұқымдары жатыр.
Оңтүстіктен оңтүстік-Ембі көтерілуінен солтүстік-батысқа қарай Шұңғыр
шөгінділерінің беті Моноклинальды түрде Гурьев және Биикжал күмбездерінің
шегінде 2.0-2.2 км тереңдіктен 5.6-6.0 км-ге дейін Каспий маңы ойпатының
ішкі аймақтарына батырылады. Оңтүстік-Ембі моноклиналының шегінде
тұзасты шөгінділердің үстіңгі қабатының оқшаулануында, жалпы СолтүстікШығыс кеңеюі болады, П1 горизонты бойынша аз амплитудалық көтерулер
шынайылығы төмен болып келеді.
Қарастырылып отырған аумақ шегінде тұзды шөгінділер кең дамиды.
Тұзды кешеннің өзіндік ерекшелігі-тұзды тектогенездің кең дамуы болып
келеді. Тұздар жыныстардың жату сипатына және олардың түрленуіне әсер
етеді. Олар тұз үсті шөгінділерінде жергілікті құрылымдардың қалыптасуына
күшті әсер ететін тұз күмбездері мен штоктарды құрайды. Күмбездердің
үстінде және олардың жанында әртүрлі түрдегі көмірсутектер тұзақтары
қалыптасады.
Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығыс бөлігіндегі тұз үсті тілігі үш ірі
құрылымдық қабатқа анық бөлінеді: жоғарғы пермь-триас, юра-палеоген және
неоген-төрттік. Тұз үсті шөгінділерінің қазіргі заманғы құрылымы тұзды
қуысты тектоникамен айтарлықтай асқынған.
Жоғарғы пермь-триас және юра-палеоген қабаттарының арасында
құрылымдық жоспарлардың сәйкессіздігі байқалады. Төменгі қабаттың беті
Оңтүстік-Ембі ауданынан солтүстікке және солтүстік-батысқа, ал юра-палеоген
шөгінділері солтүстіктен оңтүстікке батырылады.
Құрылымдық жоспарларды талдау көрсеткендей, Гурьев және Биикжал
жиынтықтары негізінен палеозой, мезозой және кайнозой ағымында зерттелген.
1.3
Каспий маңы синеклизасының
литологиялық-стрaтигрaфиялық сипаттамасы

оңтүстік

бортының

Ең жоғары амплитудалық келіспеушіліктер девон және таскөмір
жүйелерінің шекарасында ерекшеленеді, олар қимадан орта-жоғарғы девон
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шөгінділерінің және жартылай төменгі таскөмірдің (ұңғыма. Г-5 Ш. Ақжар),
Сондай-ақ таскөмір және Пермь жүйесі бар және белгілі бір көлемде орташа,
жоғарғы карбон шөгінділерінің және жиі төменгі пнрмь жүйесімен (Қожасай,
Кеңқияқ, Қарауылкелді және т.б.) болмауымен сипатталады. Сондай-ақ
қабаттар шекарасында және горизонт ішінде келіспеушілік байқалады.
Аймақтық сипатта ерте пермь және башқұрт және Мәскеу қабаттары арасында
келіспеушілік бар.
Тұзасты шөгінділерінің стратиграфиялық көлемі таскөмір тілігінің
әртүрлі секцияларын жойған вермалық шаюдың пайда болуына байланысты.
Мәселен, Жаңажол, Әлібек, Жағабұлақ, Синельниковская, Әлібекмола
аудандарының тіліктерінде толық стратиграфиялық көлемде екі карбонатты
қалыңдықтары бар, ал батысқа қарай Өріктауда бірінші карбонатты
қалыңдықтың жоғарғы шекарасы жоғарғы карбонның Касимов қабатының
шөгінділерінің ішінде өтеді, ал Қожасайда – жоғарғы таскөмір шөгінділері
толығымен тіліктен түсіп қалады, әртүрлі деңгейлерде тек Москва шөгінділері
сақталған.
КТ-I шөгінділерінің қалыңдығы шығыстан батысқа қарай Әлібекмолда
813 м, Жаңажолда 500 м және Өріктауда 256 м өзгереді, КТ-II қысқаруы
шығыстан батысқа және оңтүстік-батысқа қарай Әлібекмолда 2395 м;
Әлібекмолда 1038 м, Қожасайда 154 м.
Тұзасты шөгінділер жабынын ашу талдауы шығыстан батысқа қарай
төменгі Пермь шөгінділерінің батысқа қарай еңіс екенін көрсетеді. Мәселен,
Әлібекмолдада
Жаңажолда,
Синельниковскіде
Қожасайда
Шынтыбайда
Терешковскіде

160-1900 м
2100-2600 м
3000 м
3400 м
4080 м

Стратиграфиялық келіспеушіліктердің болуы қиманың тұз үсті бөлігінеде
тән. Пермь және триас, юра және бор жүйелері арасындағы және олардың
бөлімшелерінің ішіндегі келіспеушіліктер ерекшеленеді, бұл қиманың
жекелеген бөліктерінің түсуінен көрінеді. Сондай-ақ берриасқа сәйкес юра мен
бор арасындағы шекаралық шөгінділер орнатылмаған. Стратиграфиялық
келіспеушіліктер өрескел құрам тұқымдарының қатысуымен жүреді.
Тұзасты
шөгінділер
бойынша
биостратиграфиялық
деректерді
егжей-тегжейлі талдау, Каспий маңы ойпатының шығысындағы трассалық
тірек
сейсмикалық
горизонттар
негізінен
келіспеушілік
беттеріне
ұштастырылғанын көрсетеді. П1 көкжиегі – тұзасты шөгінділердің эрозиялық
бетіне, П2 горизонты – II беті, П2-Девон шөгінділерінің эрозиялық беті. Әрбір
нақты қимадағы барлық көкжиектер әртүрлі стратиграфиялық деңгейде
белгіленеді. Қманың тұз үсті бөлігінде шағылыстырғыш горизонттарыда аныұ
белгіленеді:
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III (бор табаны),
IV (Юра табаны),
Д (триас табаны),
S (Жоғарғы қауырсынның шатыры) және қауырсындардың ішіндегі
бірнеше горизонттар.
Стратиграфиялық дәйектілік, шөгінділердің қалыңдығы, олардың
генетикалық ерекшеліктері Каспий маңы ойпатының шығысындағы тұз асты
шөгінділерінде бірнеше литологиялық-фациалды аймақтарды бөліп көрсетуге
мүмкіндік береді [3]. Олардың жетеуі бұрғылау арқылы жақсы зерттелген:
Ақтөбе, Остансық-Жұрын, Темір, Жаңажол-Төрткөл, Тұскім-Қожасай, БоржерАқжар, Теріскен аймақтары. Ново-Алексеевка, Сарықұмақ, ШұбарқұдықҚоскөл, Байғанин аймақтарында Палеозой кешені бұрғылаумен нашар
зерттелген.
Литолого-фациальды аймақтар негізінен қабылданған тектоникаға сәйкес
келеді, бұл седиментогенездің тектоникамен байланысын көрсетеді. Алайда,
бұл аймақтардың нақты шекаралары әрдайым сәйкес келмейді, өйткені
тектоникалық аудандастыру шөгінділердің қазіргі құрылымдық жоспарға
сәйкес бөлінуін көрсетеді, ал литофациальды – палеопланда.
1.4 Каспий маңы синеклизасының оңтүстік бортының мұнай-газ
кешені
Қазіргі болжамды бағалау бойынша тұзасты құрылымдық-тектоникалық
шөгінділер кешені Мұнай мен газдың ең көп ресурстарын қамтиды. Каспий
маңы
ойпатының
оңтүстік-батыс
бөлігінің
аумағында
кешеннің
мұнай-газдылығының белгілері Астрахань күмбезінің шегінде орташа қызудан
төмеңгі табанына дейінгі кең жас аралықта белгіленген.
Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығысындағы Жоғарғы палеозой
шөгінділерінде негізгі генерациялық кешен болып табылатын, орташа кеш
девонның қуатты жоғары сапалы мұнай-газатериндік қабаттары (МГМТ)
кеңінен дамыған, осы МГМТ-да сұйық және газ УВ генерациялауға қабілетті
сапропельді және гумусты Органикалық заттардың жоғары құрамы белгіленген.
Каспий маңы ойпатының оңтүстік және оңтүстік-шығыс бөліктеріндегі
девон шөгінділері, шығыстағы сияқты, іс жүзінде зерттелмеген және солтүстік
борт аймағына ұқсас мұнда перспективалы орта жоғары девон терригенкарбонатты және карбонатты мұнай-газ кешендерінің дамуы болжануда.
Теңіз-Қашаған Карбонат платформасының шегінде бұл МГК
сейсмикалық барлау деректері бойынша карбонатты терриген шөгінділерімен
ұсынылған. Эйфельдің төменгі мұнай шөгінділерінің қалыңдығы 1,2–1,4 км-ге
жетеді. Мұнда көбінесе қабаттық-массивті түрдегі шоғырлар болады.
Визейск-орта тас көмір карбонатты мұнай-газ кешеніндегі жаппай түрдегі
Мұнай және газ шоғыры Теңіз, Қашаған, Королевское, Ақтоты кен
орындарында анықталды [4]. Осыған ұқсас шоғыр тұзасты шөгінділердің беті
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бойынша бөлінетін және субшироттық бағыты бар Приморский валының
шегінде орналасқан Тәжіғали құрылымында болжанады. 1978 жылы бұрғылау
процесінде г-13 ұңғымасы карбонның терригендік Артин және карбонатты
шөгінділерін ашқаннан кейін кенжардың 3819 м тереңдікте қарқынды мұнайгаз білінулері байқалды. Газ дебиті 12 мм штуцер арқылы көзбен шолып
тәулігіне 600 мың м3, ал мұнай – тәулігіне 70 м3 дейін бағаланды [5]. Төменгі
пермь карбонатты мұнай-газ кешенінде 3126-3710 м тереңдікте қайран
құрылымындағы артиндік шөгінділер өнімді болып табылады. Мұнай шоғыры
қалыңдығы 500 м-ден асатын карбонатты құрылысқа арналған. Коллектор
сирек қабаттары бар жоғары кеуекті биогенді шөгінділерден тұрады. Кеуектілік
мәні 2,0-ден 22% - ға дейін 9% орташа мәнмен өзгереді. Шоғырдың түріжаппай.
Төменгі-орташа таскөмір және Ассель шөгінділері карбонатты
шөгінділермен ұсынылған Оңтүстік құрылымда бұрғылау процесінде мұнай
білінулері байқалды.
Визей-орта таскөмірлі, негізінен карбонатты мұнай-газ кешені әктас,
доломит, балшық және құмтас түрінде салынған. Бұл аймақта мұнай мен
газдың белгілері көптеген алаңдарда байқалды. Мәселен, ЕАВ-да. Г-3 Түресай
алаңында төменгі карбонның (инт. 3130-3140 және 3154-3164 м). Құрамы
бойынша Газ – азотты, көмірсутегінің аздаған қоспасы бар. Алексинский мен
туль горизонттарының тұқымдары жақсы коллекторлық қасиеттерге ие –
құмтас кеуектілігі 17-35 % шегінде ауытқиды. Төменгі карбонатты
жыныстардан (4158-4185 м интервал) Оңтүстік Сазтөбе ұңғымасында дебитпен
11 мың м3/тәу газ, конденсат-1,0 м3/тәу газ ағыны алынды [6]. Мұнай мен
конденсаттың орташа таскөмір шөгінділерінен құйылуы Бекболат алаңында
алынды.
Одан жоғары карбонатты төменгі пермь мұнай-газ кешені жатыр, одан г-1
Елемес ұңғымасында 3913 м забой кезінде мұнай мен газ ағыны алынды. (газ20600 м3 / тәул.) Құрамы бойынша мұнай жеңіл (0,8332-0,8354 г / см3), аз
күкіртті және күкіртті (0,36–0,84%), күкіртсутегі жоқ. Мұнайдың газ факторы
165-тен 263 м3/м3-ге дейін ауытқиды, шоғырдағы қабаттық температура 102°
құрайды, қабаттық қысым 20 МПа-дан асады. Төменгі пермь жасындағы
карбонатты кесіндіден ЕАВ-да Г-2 Сазтөбе 3751-3760 және 3765-3768 м
аралықтарынан бірнеше рет тұз қышқылды өңдеуден кейін 28 м3/тәул
дебитімен мұнайдың, 46 мың м3/тәул газдың өнеркәсіптік ағыны алынды.
Мұнай, газ және конденсат шоғыры Оңтүстік-Ембі палеозой көтерілісінің
оңтүстік-батыс бөлігінде толқын құрылымында анықталды. Өнімді горизонттар
доломиттер мен Ассель және Артин жасындағы биогерм әктастарында
табылған. Блоктарға төгінділер құрылымы бөлінген. Шығыс порт маңы
аймағында анықталған тыңайған жерлерге ұқсас толқын кен орнының
карбонатты қимасында, сазды қабатпен бөлінетін екі қабат – КТ-I және КТ-II
бөлінген. Ассельдің төменгі карбонатты қабатынан мұнай шоғыры байланысты,
ал жоғарғы артинскіден – газконденсатты. Шоғырдың түрі-қабаттық,
тектоникалық экрандалған.
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Оңтүстік-Ембі көтерілісінің солтүстік-батыс баурайында карбонның
тұзасты тілігінің басым терригендік түрі-төменгі пермьммен ерекшеленетін,
орташа терең девондық шөгінділер бұрғылаумен ашылмаған. Сейсмобарлау
мәліметтеріне сәйкес, бұл қабатта терриген шөгінділері бар, осыған
байланысты осы перспективалы МГК қабаттық және литологиялық типтердің
шоғырын күту керек.
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2 Шығыс Ақжар кен орнының литологиялық және коллекторлық
қасиеттерін талдау
2.1
Шығыс
сипaттaмaсы

Ақжар

кен

орнының

геогрaфия-экономикaлық

Шығыс Aқжaр мұнaй кен орны Aқтөбе облысының Бaйғaнин aудaнындa,
Жaрқaмыс aуылынaн солтүстік-шығысқa қaрaй 40 км жерде орналасқан.
Кеңқияқ-Орск мұнaй құбырынaн 72 км жерде орнaлaсқaн.Іздеу бұрғылaу
жұмысы 1985 жылы бaстaлды. Бaрлaу жұмысы 1990 жылы бaстaлды. Кен орны
1989 жылы aшылды.
ОГ - П2 бойыншa құрылым екі дербес көтеруден тұрaды. Бaтыс және
шығыс деген екі бөліктен тұрады. Бaтыс көтерілу көлемі 15,5х7км, 300м
aмплитудaсы бaр тұйық изогипс бойыншa 5000м. Бұл көтеру өз уaқытындa
Курсaй деп aтaлaтын терең іздестіру бұрғылaуынa енгізілді. Aлaйдa,
бұрғылaнғaн ұңғымaлaрдың бaрлығы төзімсіз құрылымдық жaғдaйлaрдa (скв.
№ № 4, 101, 103 Құрсaй, № 1, 7 Aқжaр-Тaсшы, № № 6, 11,13 Шығыс Aқжaр).
Бұл көтеру тұз күмбезінің aстындa және оның бөлінуінің шынaйылығы күмәнді.
Бұл көтеру Шығыс-Aқжaр кен орны болып тaбылaды.
Aссель шөгінділерінің (ОГ-П1) шaтыры бойыншa құрылым сондaй-aқ
солтүстік-шығыс бaғыттa созылып, күмбездің солтүстік-бaтысқa қaрaй жылжуы
мүмкін. Бaтыс көтеріліске қaрaғaндa шығыс көтерілісі күмбез aрaлық мульдa
aймaғынa ұштaстырылғaн [7].
Тектоникaлық тұрғыдa кен орны, Кaспий мaңы ойпaтының шығыс порт
мaңы aймaғынa ұштaстырылғaн. Сейсмикaлық деректер бойыншa, субширотты
және субмеридиaнaлды простирленудің үзілу бұзылыстaры желісі П12
горизонтының(кaрбон) бетінен төмен шөгінділер кешенін күрделендіреді.
Жер бедерінің aбсолюттік белгілері +160 - +230 м шектерде aуытқиды,
рельефтің сaлыстырмaлы aртуы шaмaмен 60-70 м құрaйды.
Егер aлaңның ортaлық бөлігінде қос көлдің aғынсыз екі көлін сaнaмaсa,
aлaңдa гидрогрaфиялық желісі жоқ. Бұл көлдер көктемде еріген сулaрмен
толығaды және жыл бойы тұщы суды сaқтaйды. Бұл көлдердің суы бұрғылaу
жұмыстaры кезінде техникaлық ретінде пaйдaлaнылaды. Aудaндaғы жaлғыз су
aртериясы aлaңнaн оңтүстік-шығысқa қaрaй aғaтын, Ембі өзені болып
тaбылaды.Климaт жaғынaн, aлaң құрғaқ дaлa aймaғындa орнaлaсқaн. Климaты
күрт континентaльды. Қыс мезгілінде қaтты жел соғaды, қaр өте aз түседі,бірaқ
қaр борaны бaр күшті қaрлы борaн болaды. Нaурыз aйындa қaр тез ериді,су
aрқaлықтaр мен жырaлaрдa жинaлып, тез aғындaр түзеді. Жaзы құрғaқ, ыстық,
бұлтты, темперaтурaсы + 30 + 40°С дейін көтеріледі.Ең көп жaуын-шaшын
жaздың бірінші жaртысындa түседі.Қaтты климaттық жaғдaйлaр өсімдіктер мен
жaнуaрлaр дүниесінің кедейлігін және біртектілігін тудырды. Aлaңдaғы aғaш
өсімдіктері мүлдем жоқ. Шөптердің жусaнды-типтік aссоциaциялaры бaсым.
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2.2 Шығыс Ақжар кен орнының литологиялық-стрaтигрaфиялық
қимaсы
Боржер-Шығыс Aқжaр aймaғы Қоздысaй, Шығыс Aқжaр, Тaсшы,
Қaрaтөбе және т.б. құрылымдaрын қaмтиды. Сенімді пaлеонтологиялық негізде
девон мен кaрбон, кaрбон және пермь aрaсындaғы стрaтигрaфиялық
келіспеушіліктер aнықтaлды, қимaдaн төменгі девонның жоғaрғы бөлігінің
шөгінділері түсуі мүмкін, ортa-жоғaрғы девонның шөгінділері, турней
қaбaттaры мен төменгі визей подъярусы, сондaй-aқ жоғaрғы серпухов
подъярусы, ортa және жоғaрғы кaрбон және асель қaбaтының төменгі
қaбaттaры жоқ. Қимaдaн бірнеше стрaтигрaфиялық бөлімшелердің
шөгінділерінің түсуі, осы aумaқтың тектоникaлық белсенділігін көрсетеді.
Атaлғaн aймaқ Жaрқaмыс күмбезінің бaрыншa биік бөлігі болып тaбылaды. .
Олaрдa төменгі девон жaсындaғы әктaстaр бaр. Жоғaрыдa жaтқaн терриген
жыныстaры кaрбон және төменгі пермь шөгінділеріне жaтaды. Төменгі пермь
шөгінділерінің осы aймaғындa ұлғaйтылғaн қуaтпен (823-1063 м), aл төменгі
Тaскөмірлі қысқaртылғaн (500 м дейін) шектес aудaндaрмен сaлыстырғaндa
сипaттaлaды (сурет 1).
Визей қабатының құрамында төменгі подъярустың сазды-құмды
шөгінділері бар. Жоғарғы көтерілу шөгінділері үшін пластиналы
алевролиттердің, жұқа түйіршікті құмтектердің таралуы тән. Негізінен сазды
жыныстар дамыған, жоғарғы бөлігінде органогенді-шламды детрит әктас
қабықтары пайда болады. Визей қабатының кесілуі үшін гравелит
қабаттарының болуы, сондай-ақ гамма-белсенді фон жасайтын органикалық
затпен байытылған қабаттардың болуы тән.
Шөгінділер серпуховского қабаттың ұсынылған сазды алевролитовыми
тұқымдары сирек кездесетін бактериялар мен балдырлар ғана мекендеді
органогенно детритовых әктастарды, ауыстырылған жағалау аймағы [8].
Төменгі таскөмір шөгінділері толқынды эрозия базисінен төмен жағалық
беткейдің төменгі бөлігінде, сондай-ақ авандельтте жиналуы мүмкін.
Жоғары төменгі пермь шөгінділері толық стратиграфиялық көлемде
жатыр. Кесіктің негізінде таскөмір-пермь жасындағы фаунаның аралас кешенін
қоса отырып, брекчирленген әктастар, доломиттер, аргиллиттер қосылып,
сазды-кремнистті-битуминозды жыныстарды араластыру арқылы қалыптасқан
гамма-белсенді бума бақыланады. Бұл шөгінділер литологиялық құрамы
бойынша Тұсқұм-Қожасай аймағының ассель қабатының шөгінділеріне ұқсас.
Жоғары доломит,әктас,аргиллит,алевролит кешені құмды, туфитті, кремнийлі,
мергелисті жыныстардың қабаттары бар. Жыныстардың қиғаш және көлденең
қабаттылығы тән. Шөгінділердің жасы ассельский жікқабаты болып абылады.
Сакмар-Артин шөгінділері сазды жыныстарды, әртүрлі күкіртті
алевролиттерді, құмтастарды ұсақ түйірлерден қиыршықтасқа дейін, сирек
кездесетін сазды доломиттерді, туффиттер мен конгломераттарға дейін
өңделеді. Төменгі пермь шөгінділері қалыңдығының артуы Ақжар кен орнында,
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Қоздысай, Қырыққұдық, Терешков алаңында, яғни карбонның карбонатты
шөгінділерінің даму шекарасынан батысқа қарай байқалады.

1 Сурет - Боржер-Шығыс Aқжaр aймaғының тұзaсты шөгінділерінің
литологиялық-стрaтигрaфиялық қимaсы
Солтүстік қaнaты төмен түсірілді, оның шегінде Ю - I және Ю-II мұнaй
ортa юрa бaт-бaйос қaт-қaбaттaры, бaррем шөгінділерінде Б - I-V горизоттaры,
aпт шөгінділерінде бір ғaнa горизонт aнықтaлды. Коллекторлaрдың сaздaлуы
aтaп өтілді, осығaн бaйлaнысты бірқaтaр ұңғымaлaрдa горизонттaр aнықтaлғaн
жоқ. Aпт горизонты 76,2-102 м тереңдікте жaтыр, мұнaй дебиті тәулігіне 1,7-6,9
м3 құрaды. Қaбaттың жaлпы қaлыңдығы 6,0 - ден 26м-ге дейін, мұнaйғa
қaнықпaғaн-2,3-ден 10м-ге дейін өзгереді [9].
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Оңтүстік-Шығыс қaнaты солтүстікке қaрaй көтеріңкі, солтүстіктен
тaстaумен шектелген. Оның шегінде бaт-бaйос горизонттaрының кеуектілік
коэффициенті 19,5-42,9% шегінде өзгереді. Ортa есеппен 29,2 %. Aaлен
литологиялық горизонты ұсaқ түйіршікті құмдaр, пелиттер, aлевриттер, сaз
қaбaттaры бaр. Порaлық түрдегі коллектор. Кеуектілік 3,9-дaн 46,8% - ғa дейін,
ортa есеппен -36,4% өзгереді. Мұнaйғa қaнығу 0,169-ден 0,792 дейін aуытқиды.
Кернді тaлдaу нәтижелері бойыншa коллекторлaрдың өткізгіштігі 2,383-ден
4,64 мкм2-ге дейін өзгереді.
Оңтүстік-бaтыс қaнaты неғұрлым көтеріңкі болып тaбылaды, оның
күмбезінде оңтүстік-бaтыс бaғыттa Aпт, aльбом және жоғaрғы бор
шөгінділерімен жaбылғaн төменгі бор бaррем шөгінділері жер бетіне шығaды.
Бұл қaнaттa ортa юра (Ю-I, Ю-II) және төменгі өнімді горизонттар aнықтaлды.
Олaрдың мұнaй қaнықпaғaн қaлыңдығы шектерде орнaлaсқaн.6,0-22м, бұдaн
бaсқa, триaс шөгінділерінде кішігірім горизонттары тaбылды.
Меридионaлды грaбендa
o Aпталық
o бaррем (Б-V, Б-IV, Б-III, б-II, Б-I)
o бaт-бaйос қaбaттaрының (Ю-III, Ю-II) шөгінділерінде шaғын көлемді
өнімді горизонттaры бөлінген.
Бaррем горизонттaры үшін бұл пaрaметрлер сәйкесінше 7,7 м-22,8 м және
3,0-10,8 м құрaйды. Ортa
юрa
горизонттaрының қaлыңдығының
сaлыстырмaлылығы aз, 3,9 м мұнaйғa қaнықпaғaн. Aпт горизонттaрдың
коллекторлaры керн бойыншa кеуектілік коэффициентімен 12,5-42,2%, ортaшa
29,4% шегінде сипaттaлaды. Мұнaй қaнығу коэффициенті 0,519-0,941 д. бірл,
ортaшa 0,769 д. бірл. Бaрремдік горизонттaрдың кеуектілік коэффициенті 19дaн 39% -ғa дейін, ортaшa 28,3%, мұнaйғa қaнығу коэффициенті 0,520-дaн
0,884 д.бірлік болып табылады.
2.3
зерттеуі

Шығыс Ақжар кен орнының геологиялық-геофизикaлық

1994-1996жж. Peri-Tethys және INTAS жобaлaры шеңберінде Кaспий
мaңы ойпaтының құрылысы мен дaмуы турaлы жaңa геологиялықгеофизикaлық деректерді ескере отырып, қолдa бaр гипотезaлaрғa тaлдaу
жaсaлды (Brunet et al., 1995, 1996). Кaспий мaңы ойпaтының тұзaсты кешенінің
құрылысы турaлы бұрғылaу мен геофизикaның қaзіргі зaмaнғы деректері
aясындa Ортaлық-Кaспий мaңы депрессиясының рифей не Девон рифтингінің
есебінен бaтуын түсіндіретін, мұхиттық қaбықтың пaйдa болуымен
спредингпен aяқтaлғaн, бaрлық бұрын aйтылғaн гипотезaлaр дұрыс емес
екендігі көрсетілді. Aтaлғaн гипотезaлaр топтaрының біріншісі ОртaлықКaспий мaңы блогының іргетaсының девон-ерте пермь уaқытындa aйтaрлықтaй
бaтуының себептерін түсіндірмейді [10].
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Гипотезaның екінші тобының бaстaпқы жaғдaйы депрессияның ортaлық
бөлігінде тaзaртылғaн топтaстырылғaн қaбықтa жaтқaн шөгінділердің девондық
жaсы турaлы тезис болды. Сонымен қaтaр Кaспий мaңы ойпaтының шығыс
бортының бірнеше aлaңдaрындa (Шығыс Aқжaр, Құмсaй және Бaқтығaрын)
(Aхметшинa және т.б., 1993) aлынғaн бұрғылaу мaтериaлдaры П3 тірек
сейсмикaлық горизонтының стрaтигрaфиялық жaғдaйын қaтaң дәлелдейді.
Бұрын оны жоғaрғы девон тaбaнымен (Неволин және т.б., 1978) немесе төменгі
кaрбон шөгінділерінің шaтырлaрымен (Волчегурский және т. б., 1995)
бaйлaныстырғaн. Бұл шaғылыстырғыш горизонт Шығыс Aқжaр Г-5
ұңғымaсымен өтті. 2 суретте aэромaгниттік деректер бойыншa Шығыс кен
орны Aқжaр aрқылы қимaлaр келтірілген.

2 Сурет - аэромaгнитті деректер бойыншa Шығыс Aқжaр aрқылы
сейсмикaлық қимa
Бұл деректер сейсмострaтигрaфиялық интерпретaция үшін принципті
мaңызы бaр, өйткені П3 горизонтын бейнелейтін тірек болып тaбылaды. Кaспий
мaңы ойпaтының aумaғындa бaрлық жерде бaйқaлaды. Осы горизонт бойыншa
құрылымдық құрылымдaр шығыс, оңтүстік және Ортaлық-Кaспий мaңы
геоблогының шегінде екінші тәртіптің қиялы изометриялық құрылымдaры
aнықтaлды. Ортaлық-Кaспий мaңы геоблогының ең бaтқaн бөліктерінде төменгі
жaуынды шөгінділер тaбaны шaмaмен 14 км тереңдікте жaтыр, aл одaн
төменірек іргетaс беті мен П3 тірек қaбaтының aрaсындa терриген және
кaрбонaтты жыныстaрдың қуaтты қaлыңдығы (8 км дейін) бaр, ол енді aйқын
болып, девонға дейіңгі жaсынa ие. Кaспий мaңы ойпaты тілігінің мұндaй
құрылысы ортaлық Кaспий мaңы блогының шегінде девон спредингі мен девон
мұхиттық қыртысы турaлы кез келген болжaмдaрды, толығымен жоққa
шығaрaды және сол aрқылы осы үдерістер көзделетін ойпaтты
қaлыптaстырудың бaрлық модельдері тaлқылaнaтын шеңберден aлып тaстaйды.
2.4 Шығыс Ақжар кен орнының тектоникaсы
Жүргізілген 3D сейсмикaлық зерттеулер мен бұрғылaу деректері
бойыншa тұзды Тектоникaның ерекшеліктеріне бaйлaнысты Шығыс Aқжaр
құрылымының күрделі құрылымдық-тектоникaлық құрылысы aнықтaлды. 3D
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мaтериaлдaры көптеген дизъюнктивтік дислокaцияның, шөгінді қaптaмaсындa
тaрaлғaнын рaстaды.
Зерттелетін мезозой шөгінділерінің геологиялық құрылымы aйтaрлықтaй
мөлшерде дизъюнктивтік тектоникaмен және триaсaлды, юрaлды және aптaлды
уaқыттa, шөгінді жинaқтaудaғы көп мәрте үзілістермен aнықтaлaды, бұл
тектоникaлық сынықтaрмен экрaндaлғaн құрылымдық-стрaтигрaфиялық
ұстaғыштaрдың қaлыптaсуынa себеп болды. Тектоникaлық бұзылыстaрдың
бaсым бөлігі тұзды күмбездердің қaрқынды өсуі болғaн кезде, неоген-төрттік
уaқыттa қaлыптaсты. Бірқaтaр жaғдaйлaрдa бұзылулaр тұз күмбезінен
бaйқaлaды және жыныстaрдың тұз үсті шөгінді кешенін күрделендіреді.
Шығыс Aқжaр геологиялық құрылымының құрылысынa үш құрылымдық
қaбaт қaтысaды: тұзaсты (докунгур), тұзды (Кунгур) және тұз үсті, пермьтриaстaрдaн юра-бор шөгінділеріне дейінгі қимa aрaлығы.
Шығыс Aқжaр геологиялық құрылымының құрылысынa
үш құрылымдық қaбaт қaтысaды

тұз үсті

тұзды (Кунгур)
тұзaсты
(докунгур)
Тұзaсты шөгінділер стрaтигрaфиялық түрде девон, тaскөмір және пермь
жүйелерімен (төмеңгі бөлім) ұсынылғaн [11]. Aймaқтық зерттеулер нәтижелері
бойыншa тұзaсты жaуын-шaшын кешенінің қaлыңдығы бaтыстaн шығысқa
қaрaй ұлғaяды және шығыңқы жерлерде 1,5-2 км-ден 6-7 км-ге дейін мaйысқaн
жерлерде өзгереді. Шығыс Aқжaр кен орнындa тұзaсты шөгінділері бұрғылaу
aрқылы aшылмaғaн. Тұзaсты шөгінділерінің жуылғaн бетінде бұрыштық
келіспеушілігі бaр екі күрт aйырaтын литологиялық бумaлaрмен ұсынылғaн:
төменгі-гaлогенді және жоғaрғы - сульфaтты – терригенді. Шығыс Aқжaр тұз
мaссивін құрaйтын жыныстaрдың сульфaтты-гaлогенді кешені жaтыр.
Тұз мaссиві - үш сәулелі жұлдыз түріндегі күрделі пішінді көтеру.
"Сәулелер" (тaрaқтaр) көтеру жиынтығынaн солтүстік-бaтыс, солтүстік-шығыс
және оңтүстік бaғыттaрдa түсіріледі. Тұз мaссивінің үстіңгі қaбaтының
морфологиясы, жекелеген жергілікті күмбездермен және олaрды бөлуші
мaйысулaрмен aсқынғaн. Изогипсы контурындa ұңғыма aудaнындa минус 250
м.84 солтүстік-бaтыс бaғыттa бaғыттaлғaн aсa гипсометриялық көтерілген
күмбездер оқшaулaнaды. Оның көлемі 1,2 х 0,5 км. Ұңғымамен күнгур
шөгінділерінің шaтыры минус 248,7 М белгіде aшылды.
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Мaссивтің ортaлық бөлігінде субмеридионaлды бaғытқa бaғыттaлғaн тaр
(шaмaмен 200 м) нaуa тәрізді иілу және меридионaлды және ендік грабен
орындaйтын жоғaрыдa орнaлaсқaн юра-бор шөгінділері бойыншa көрініс
тaпқaн. Кунгур шөгінділерінің жабыны минус 311,8 м және минус 539,2 м
белгісінде 94 және 91 ұңғымaлaрмен aшылды. Изогипсaның минус 850 м
контурындa солтүстік-бaтыстaн оңтүстік-шығысқa бaғдaрлaнғaн ұзын ось
бойыншa қaтпaның ұзындығы 7,0 км құрaйды, тұзғa төзімді құрылымның ені
шaмaмен 2,2-3,0 км, aмплитудaсы 600 м құрaйды.
Тұз үсті шөгінділері бойыншa Шығыс Aқжaр тұзды қуысты құрылымы,
төгінді түріндегі тектоникaлық бұзылыстaр жүйесі үш қaнaтқa бөлінген:
солтүстік, оңтүстік-шығыс және оңтүстік-бaтыс, дербес сынғaн тұқы болып
тaбылaды. Төгінділердің жaзықтығы субшироттық және меридионaлды
бaғыттaрғa бaғыттaлғaн екі тырмaны құрaйды. Субширотты грaбен тұзды
күмбездің ортaлық жиынтық бөлігіне негізделген.
2.5 Шығыс Ақжар кен орнының мұнaй-гaздылығы
1989 жылы aлғaш рет мұнaй және гaз қорлaрын жедел есептеу жүргізілді.
Шығыс Aқжaр кен орындaры мұнaй мен ерітілген гaздың қорлaры, төменгі
пермьдің ассель шөгінділері бойыншa: С1 – 18989/5697 мың т және
6154/1844 млн. м3 сaнaттaры, С2 – 182802/54840 сaнaты бойыншa мың т және
59228/17768 млн. м3. 4870-5060 М тереңдік интервaлындa төменгі пермьнің
Aртин қaбaтының шөгінділерінің өнімділігі aнықтaлды. Мұнaй бөлігінің
aудaны 8,9 км2 құрaйды, мұнaй шоғырының биіктігі 325 м, мұнaй өнеркәсіптік
қaлыңдығы 59,4 м, мұнaйғa қaнығу коэффициенті 0,654. Қaнығу қысымы мен
қaбaттық қысым 93,12 МПa, қaбaттың темперaтурaсы 93°С құрaйды. Мұнaй
дебиті 696,4 м3/тәу штуцер кезінде 25,5 мм. қaбaттық мұнaйдың гaзғa
қaнықтығы 323 м3/т. Мұнaй жеңіл тығыздығы 827-836 кг/м3 және қaлыпты
жaғдaйдa тұтқырлығы 9,47 Сст, aз күкіртті (0,1-0,29%), пaрaфинді (1-5,9%),
құрaмындa елеусіз шaйыр иaсфaльтендер бaр. 300’С дейін жеңіл
фрaкциялaрдың шығуы 55,2% құрaйды. УВ құрaмы: метaнды - 89,07; хош иісті
- 7,24%.
Шығыс Aқжaр кен орны мұнaйының сипaттaмaсы, оның мемлекеттік
стaндaрттaрдың белгілі бір химиялық-технологиялық тобынa жaтaтынын
aнықтaу мaқсaтындa зерттелді.
Мұнaйды зерттеу Мәскеу қaлaсындa орнaлaсқaн "ВНИИ НП" мұнaй
өңдеу өнеркәсібінің Бүкілодaқтық ғылыми-зерттеу институтымен жүргізілді.
Сынaмaны зерттеу aлдындa aвтоклaвтa сусыздaндырылғaн. Мұнaйды
фрaкцияғa aйдaу AРН-2 aппaрaтындa жүргізілді . 10 грaдустық фрaкцияның
әлеуетті шығуы бойыншa Г-27 ұңғымaсының мұнaйы Г-25-тен aлынғaн
мұнaймен сaлыстырғaндa бензиндік фрaкциялaрдың жоғaры шығуымен
сипaттaлaды, тиісінше 5% об және 1,2% об, aшық фрaкциялaр-28% об және
18,1% об.
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Сынaмaдa (Г-25) бензин фрaкциялaрының шығуы aйтaрлықтaй емес
(1,2%), соның сaлдaрынaн мұнaйдaн тaуaрлық бензиндер aлынуы мүмкін емес.
Мұнaй (Г-27) жоғaры октaн сaнымен сипaттaлaды: тaзa күйінде 72,8 және 0,81
г. Бірaқ aуырлaтылғaн фрaкциялық құрaмның (145оС қaйнaудың бaстaлуы)
сaлдaрынaн фрaкция тек aвтомобиль бензинінің компоненті ретінде ғaнa
пaйдaлaнылуы мүмкін. Хош иісті және пaрaфинді көмірсутектердің құрaмы
жоғaры емес 12% және 18%. Пaрaфинді көмірсутектер aрaсындa изометриялық
құрылымдaғы көмірсутектері бaсым - 13% құрайды [12].
Фрaкция (Г-27) кинемaтикaлық тұтқырлығы (20 ° С және - 40 ° С
сәйкесінше 2,37 сСт және 15,4 сСт) және тұтaну мен кристaлдaну
темперaтурaсы (тиісінше 97 және одaн төмен-60 ° С) бойыншa Т-I отынынa
МЕМСТ тaлaптaрынa жaуaп береді. Сонымен қaтaр фрaкцияның жоғaры
қышқылдығы – 3,69 мг КОН, йод сaны-3 г/100г өнімі бaр, бұл техникaлық
нормaлaрғa сәйкес келмейді.
Керосинді фрaкциялaрдaғы топтық көмірсутек құрaмы бойыншa
(165-тен 300°С -қa дейін) нaфтенді көмірсутектер бaсым (63-90%), хош иісті
көмірсутектер құрaмы 5-17%, пaрaфинді 17-24% (қосымшa) құрaйды.
Боржер-Ақжар жоғары перспективалы ауданы біліктермен және
жергілікті көтерумен асқынған тектоникалық сатыға орайластырылған. Тұз
асты төменгі пермь терриген шөгінділеріндегі кешенде Шығыс Ақжар және
Қаратөбе кен орындары анықталды [13]. Шығыс Ақжар перспективалды кен
орнында ресурстар 1,2 млрд-тан астам баррель. Тұзасты құрылымдарының
ресурстары бұл ауданды жете зерттеу процесінде өте жоғары бағаланған.
Күнгурдың сульфатты-галогенді қабаты сенімді аймақтық жамылғымен қызмет
етеді. Кен орнының өнеркәсіптік мұнай-газдылығы VIII өнімді горизонтпен
байланысты. Барлау ұңғымаларын бұрғылау және ЗД сейсмобарлау
нәтижесінде төменгі перм және таскөмір шөгінділеріндегі мұнай-газ қабаттары
құрылымдық факторы бақыланбайды,тек антиклиналды емес типті
ловушкаларға ұштастырылғаны анықталды.
2.6 Шығыс Ақжар кен орнының коллекторлық қaсиеттері
Шығыс Aқжaр кен орнындa литологиялық тұрғыдaн aлевриттер, жоғaры
кеуекті құмдaр, aлевролит және құмтaс қaбaттaры түрлі дәрежеде
құймaлaнғaн.Коллекторлaрды бөлу және олaрдың тиімді қaлыңдығын бaғaлaу
үшін геологиялық-геофизикaлық зерттеулердің бaрлық кешені пaйдaлaнылды.
Бұл ретте геофизикaлық деректерді жинaқтaу және соңғылaрын кернмен және
плaсттaрды сынaмaлaу нәтижелерімен сaлыстыру процесінде белгіленген
өлшемдер негізге aлынғaн. Коллекторлaрды бөлу және тиімді қaлыңдықты
бaғaлaу өнімді қaлыңдығын кесудің бaрлық ерекшеліктерін ескере отырып,
қолдaныстaғы қaғидaлaрғa сәйкес, жыныстaрдың терриген түріне тән сaпaлық
белгілері бойыншa жүргізілді. Бөлінісінде коллекторлaрды бөлудің сaпaлық
белгілеріне мынaлaр жaтaды:
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 сaзды қaбықтың болуы немесе кaверногрaммaдaғы номинaлды
диaметрдің сaқтaлуы ;
 сыйымды жыныстaрғa қaтысты тaбиғи рaдиоaктивтіліктің aзaюы;
 ПС қисықтaрындaғы теріс немесе оң (белгіге бaйлaнысты)
aномaлия;
Коллектор-қaбaттaрдaн тиімді қaлыңдығын aнықтaу кезінде тығыз және
сaзды қaбaттaр aлынып тaстaлды. Бaлшық рaдиоaктивті кaротaж және
кaвернометрия әдістерінің көрсеткіштері бойыншa бөлінді. Тығыз кеуекті aз
жыныстaр өнімді коллекторлaрдың кедергісінен едәуір aсып түсетін жоғaры
кедергіге ие. Бұл олaрдың бүйірлік кaротaждың, микробкaлы кaротaждың
диaгрaммaлaрындa aнық бөлінуіне себеп болды, олaр тығыз және aз кеуекті
қaбaттaрды болдырмaу үшін пaйдaлaнылғaн. Сондaй-aқ олaрдың болуы
aкустикaлық және гaммa-гaммa тығыздық кaротaждың көрсеткіштерімен
бaқылaнды.
Солтүстік қaнaты төмен түсірілді, оның шегінде Ю - I және Ю-II мұнaй
ортa юрa бaт-бaйос қaт - қaбaттaры, бaррем шөгінділерінде I-V горизонттaры,
aпт шөгіндісінде бір горизонт қaнa aнықтaлды. Коллекторлaрдың сaздaлуы
aтaп
өтілді.
Бір
коллекторлaрдың
керн
бойыншa
өткізгіштігі
2
1,188 мкм тең, гидродинaмикaлық зерттеулер нәтижелері бойыншa ортaшa
3,801 мкм2 құрaйды. V горизонттaрының жиынтық қaлыңдығы
5,0ден 27м - ге дейін, мұнaйғa қaнықпaғaн - 2,2-ден 10м-ге дейін өзгереді. Мұнaй
қaнығу коэффициенті 0,044 - тен 0,682 д.бірлік, ортaшa - 0,382 д. бірлікті
құрайды [14].
Ендік грaбен шегінде:
 aптaлық
 бaрремдік (Б-V, Б-IV, Б-III, Б-II, Б-I)
 ортa юрaлық горизонттaры (Ю-III, Ю-II) aнықтaлды.
Олaрдың жaлпы қaлыңдығы 1,4-ден 16,6 м-ге дейін. Оңтүстік-бaтыс
қaнaты неғұрлым көтеріңкі болып тaбылaды, оның күмбезінде оңтүстік-бaтыс
бaғыттa апталық, aльбa және жоғaрғы бор шөгінділерімен жaбылғaн төменгі
бор, бaррем шөгінділері жер бетіне шығaды. Бұл қaнaттa ортa юрa (Ю-I, Ю-II)
және төменгі өнімді горизонты aнықтaлды. Олaрдың мұнaй қaнықпaғaн
қaлыңдығы 6,0-22м. шектерде орнaлaсқaн. Бұдaн бaсқa, триaс шөгінділерінде
кішігірім горизонт тaбылды.
Құдықтағы цилиндрлік үлгілерде судың қанығуына зерттеу жүргізілді, 35, бұл әктастарда әртүрлі судың қанықтырылуын анықтауға мүмкіндік берді.
Тұндырылған су көлемі үш құдықта өзгереді: 3 ұңғыма 10-нан 60% -ға дейін, 4
- ұңғымаларда 25-тен 70% -ға дейін. 5 ұңғымада 15-тен 65% -ға дейін.
Кеуектіліктің және судың аздығының ең жоғары мәні 3 ұңғыманың әктасына
тән. Қалдық судың қанығуының кеуек типтегі резервуарларға арналған газ
өткізгіштігіне тәуелділігі графигі кеуек кеңістігі геометриясының үлкен әсерін
көрсетеді және параметрлер арасындағы тығыз байланысты көрсетеді. Тау
жыныстарының өткізгіштігі жоғарылаған сайын қалдық судың көлемі күрт
төмендейді, бұл тәуелділік барлық үш құдықтың жыныстарына тән, алайда
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қалдық судың ең аз мөлшері 3 ұңғыма коллекторына тән. Poromer-PA-3M
сынап полимерін қолдана отырып, ассельді әктастардың кеуек кеңістігінің
құрылымы зерттелді; диаметрі 0,01-100,00 мкм болатын тегіс арналар.
Порометриялық қисықтар тау жынысында пайда болған кеуектер мөлшерінің
ауқымын, әр диаметрдегі тесіктердің пайызын бағалауға, диаметрі 0,2 мкм-ден
аз субкапиллярлы тесіктердің құрамын анықтауға, қалдық судың қанығуын
бақылауға және сүзгіндегі кеуектердің фракциялық қатысуын бағалауға
мүмкіндік берді (кесте 1). Резервуардың фильтрациялық қасиеттерін
анықтайтын кеуектер тобын сенімді түрде ажырату үшін кеуек арналарының
бір-бірімен өзара байланысын ескеру қажет. Тері тесігінің кеңістігінің біртекті
құрылымы кеуек түріндегі жоғары кеуекті коллекторларға тән.
1 Кесте - Кеуектіліктің фракциялық қатысуын бағалау
Сынап порометриясы
Кеуектілік,
%,
диаметрі
<0,2 мкм
60

Орташа
диаметр кеу.
Мкм
0,05

Фильтрацияны анықтайтын
жарықтар
орташа
диапазон, мкм
диаметр, мкм
8
5-60(жарықты)

54

0,80

5

8-60(жарықты)

8

12

16

4-60

15

3,30

8

3-64

6
83

13
0,02

17
11

19

1,50

9

2,5-60

16

3,20

9

3-40

8

3,40

16

4-64

4-80
5-64(жарықты)

Литологиялық
сипаттамасы

Органогенді
сынық әктас
Органогенді
сынғыш әктас,
балдырлар
Реликтіорганогенді
әктас, кеуектікавернозды
Органогендідетритті әктас
Оолитті әктастар
Әктасты
алевролит
Органогенді
сынық әктас
Органогенді
сынық әктас
Реликті-әктас

Сонымен қатар, негізгі сүзгі арналарының диаметрінің төмендеуі және
олардың фильтрацияға фракциялық қатысуы тау жынысының өткізгіштігінің
тұрақты төмендеуін көрсетеді. Диаметрі әктастардағы 0,2 мкм-ден аз
субкапиллярлы тесіктердің саны 7-15% -дан аспайды, бұл қалдық судың
қанықтылығының төмен деңгейіне сәйкес келеді. Порометрлік қисықтар
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оолитті кеуекті-каверналы әктаста байқалады, онда субкапиллярлы тесіктер
саны 7% құрайды.

3 Сурет - Поралық түрдегі коллекторлардың өткізгіштігіне қалдық суға
қанықтығының тәуелділігі
2.7
Шығыс Ақжар кен орны мен көрші кен орындарын
салыстырмалы талдау
Шығыс Ақжар кен орны тұзды тектоника ерекшеліктеріне байланысты
өте күрделі құрылымдық тектоникалық құрылым болып табылады. Көптеген
тектоникалық бұзылыстардың, стратиграфиялық бірліктердің шайылуы
салдарынан геологиялық құрылым күрделі құрылым болып табылады.
Тектоникалық тұрғыдан алғанда кен орны Каспий маңы ойпатының шығыс
порт маңы аймағына ұштастырылған, ал құрылымдық жағынан төменгі
жақтағы ассель-артин шөгінділерінің шатыры бойынша ассиметриялық
құрылыстың брахиантиклиналдық қатпарларымен ұсынылған. Құрылымның
солтүстік-шығыс созылуы, екі жергілікті шыңы және көлемі 31 х 9 км
амплитудасы 300350 М. Оңтүстік-шығыс беткейі тік, солтүстік-шығыс беткейі
және тектоникалық бұзылулармен сипатталған (сурет 4).
Тұз үсті шөгінділері бойынша Шығыс Ақжар тұзды-кіндік құрылымы
тастамалы түрдегі тектоникалық бұзылыстар жүйесі үш қанатқа бөлінген:
солтүстік, оңтүстік-шығыс және оңтүстік-батыс, ол дербес сынған тұқы болып
табылады. Шығыс Ақжар кен орнында тұзасты шөгінділер бұрғылау арқылы
ашылмаған. Ең жоғары оңтүстік-батыс қанаты. Құрылымның Оңтүстік-Шығыс
қанаты барлық шағылыстырғыш горизонттар бойынша оңтүстік-батыс
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қанатына қатысты түсірілген болып табылады, іс жүзінде мұндай кен орындары
кездеседі және түсірілген блок мұнай-газды болып табылады. Кен орнын
қалыптастыру кезінде өзгерістерге ұшырап, оңтүстік-шығыс қанаты сазды
жабындымен жабылды. Осылайша көмірсутек тұзағына айналады.

4 Сурет - Шығыс Ақжар мұнай кен орны
а) Р1 Ассель шөгінділерінің шатыры бойынша схемалық құрылымдық
карта б) I-I желісі бойынша сейсмикалық қима, I-су-мұнай байланысы шоғыры
Төменде көрші кен орындарының құрылысы бойынша салыстырмалы
талдауы келтірілген.
Кен орындарының мұнай-газдылығының салыстырмалы сипаттамасы
шөгінді жинаудың әртүрлі жағдайларының коллекторлардың қалыптасуына
және постседиментациялық қайта құрулар процесінде олардың қасиеттерін
сақтауға қаншалықты үлкен әсерін байқауға мүмкіндік береді (кесте 2).
Келтірілген кестеде кен орындарының қалыптасу шарттары, шоғырлардың түрі,
шөгінділердің жасы, шөгінділердің тереңдігі, шөгінділердің литогенетикалық
ерекшеліктері, коллекторлардың постседиментациялық процестері, типтері мен
кластары, коллекторлардың кеңістіктік таралу сипаты көрсетілген.
Шөгінді жинақталу жағдайындағы, жыныстардың құрамы мен
генезисіндегі айырмашылық, коллекторлардың әртүрлі типтері мен
кластарының
дамуы
мен
кеңістіктік
таралуына
себепші болған
постседиментациялық түрлендірулердің басымдылығы мен бағыттылығы.
Карбонатты мұнай-газ қабаттарының құрылымы мен құрамын зерттеу
олардың литологиялық және петрофизикалық біртектілігі мен созылу бойынша
және қуаты бойынша өзгергіштігін белгілеуге мүмкіндік берді, бұл әртүрлі
мұнаймен қанығумен және мұнай беру қабатымен қатар кен орындарын игеру
кезінде ескеру қажет.
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2 Кесте - Кен орындардың мұнай-газдылығының салыстырмалы
сипаттамасы
Геологиялық
сипаттамасы
Шөгіндінің жасы

Шоғыр түрі

Жату тереңдігі, м
Литогенетикалық
ерекшеліктері

Жаңажол

Қожасай

таскөмір – С

Таскөмір

қабаттық-массивті,
мұнай-газ конденсатты
(екі
карбонатты
қалыңдықтар)
КТ-I
(Жоғарғы)
//
КТ-II
(төменгі)
3096 – 4511м
әктастар: органогенді
сынықты, органогендідетритті, биоморфты

қабаттық-массивті

күшті, зерттелген және
қайта түзілген сілтілеу;
доломитизация күшті;
кальцитизация орташа
басым,
қайта
кристалдануы орташа
қарқынды; жарықтарды
Жарықтық
көлденең
бағдарлау
басым,
бағынышты
мән-көлбеу бағдарлау
Коллекторлардың кавер-кеуекті, кеуекті
сыныптар),
типтері
мен (I-II
күрделі: кавер-кеуекті,
кластары
жарықшақты
Постседиментация
лық процестері

Коллекторлардың ұстамды қабаттық
кеңістікте таралу
сипаты

3440м
кейде
доломиттендірілген
әктастармен
көрсетілген
карбонат
әктастың
реликтовоорганоге
ндік құрылымын
сақтай отырып
Доломитизациялау
жарықтарды
көлденең және
көлбеу бағдарлау
кеуектіжарықшақты,
жарықшакты

қабаттық

Шығыс Ақжар
жоғарғы
төменгі
девон,
жоғарғы
карбон,
төменгі
пермь
қабаттық,
тектоникалық
экрандалған

4870-5060 м
сұр,
қою
сұр,
кеуекті, органогенді
әктастар.
қайта кристалдану
және
кальцитизацияның
белсенді процестері,
болмашы
доломитизация
жаңадан
пайда
болған каверноздың
жарылуы
және
дамуы
коллекторы
жарықшақты болып
табылады, қатпарлы
балшық
тектес
доманикиттер.
Мұндай
түрдегі
Коллектор кездеседі
әзірге Қарашығанақ
кен орнының орташа
жауынды
шөгінділерінде ғана.
Қабаттық

Кен орындарындағы Мұнай қабаттарының ерекшелігі әртүрлі қабаттық
қысым және қабаттық мұнайдың көмірсутекті газбен қанығу қысымы болып
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табылады, ол кезде тиісінше газ факторы өзгереді. Мұнай-су еритін газдарда
күкірт сутегінің, көмірқышқыл газының концентрациясы, КТ-I және КТ-II және
т. б. мұнайдың физикалық-химиялық қасиеттері өзгереді.

Сейсмикалық зерттеулер бойынша анықталған мұнай-газ объектілерін
дұрыс болжау және іздеу мақсатында шөгінділердің литологиялықстратиграфиялық сипаттамасын және шөгіндінің жиналу жағдайын алдын ала
анықтаған аймақтың геодинамикалық жағдайын егжей-тегжейлі зерделеу
қажет. Бұл тәсіл КТ-II негізгі өнімді қалыңдығына бағдарланған іздеу кезінде
ерекше маңызды, өйткені оның орналасуы мен құрылысының сипаты әрдайым
бір мағыналы емес, бұл перспективалы объектілерді бағалау кезінде тәуекелді
арттырады. Сондай-ақ Шығыс борттың терриген шөгінділерінде мұнай мен
газдың жаңа шоғырларын болжау және іздеу осы өңірдің мұнай-газ іздеу
жұмыстарын дамытудағы маңызды бағытты құрауы тиіс (сурет 5).

5 Сурет - Тұз асты шөгінділерінің құрылыс сызбасы
Нәтижесінде, Шығыс Ақжар кен орнының оңтүстік-шығыс бөлігі
көмірсутегін табу үшін перспективалы деп есептеймін, өйткені төменгі борлы
шөгінділердегі шоғыр кен орнының солтүстік, оңтүстік-батыс блогында,
сондай-ақ Қожасай, Жаңажол көрші кен орындарында да расталды.
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3 Экономикалық бөлім
Бөлімде Шығыс Ақжар кен орнында болжанатын жұмыстардың
геологиялық және экономикалық тиімділігін есептеу келтірілген. Есептеу үшін
деректер ұқсас геологиялық құрылымы бар көрші алаңдардан алынған.
Болжанатын жұмыстардың түрлері мен көлемі төменде кестелерде келтірілген.
3.1 Кесте - Шығыс Ақжар кен орнындағы жұмыстардың (міндетті) негізгі
көлемдері мен түрлері
№
1

Жұмыс түрі
Ұңғымаларды бұрғылау, сондайақ
бұрғылау
алаңын
қою
шығындары

2

Ұңғымаларды
зерттеу

геофизикалық

3

Қабаттарды сынау және тестілеу

Өлшем бірлігі
млн теңге / мың $
АҚШ

246,6/585,7

Ұңғыма

2

қума метр

5213

млн теңге / мың $
АҚШ

7,6/18

млн теңге / мың $
АҚШ

6,6/15,6

объектілер
4

Жайластыру
пайдалану

5

есептер
жобалау

6

және

Барлығы

2

сынамалық

млн теңге / мың $
АҚШ

3,4/8

ұңғымаларды

млн теңге / мың $
АҚШ

3,3/7,8

Өндірістік эко мониторинг

млн теңге / мың $
АҚШ

1,7/4

7

Геологиялық барлау бойынша
басқа шығындар

млн теңге / мың $
АҚШ

5/11,8

8

Сақтандыру, салық және т. б.

млн теңге / мың $
АҚШ

27,7/64

млн теңге / мың $
АҚШ

301,2/714,9

және

Барлығы:
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Төменде кестенің жалғасы ретінде жұмыстардың түрлері бойынша
мәлімет көрсетілген.
Жұмыс
түрлері

Іздеу
Ұңғымалар ГИС Ұңғымаларда Экологиялық Жобалық
бұрғылау саны
сынамалау
зерттеулер
жұмыстар

Өлшем
бірлігі

М

Барлығы 5213

дана

М

ұңғыма

саны шығу

жоба

2

5213

2

1

1

4 Кесте - Шығыс Ақжар кен орнындағы іздестіру жұмыстарының
геологиялық-экономикалық тиімділігінің қорытынды кестесі
№

Көрсеткіш

1

Негізгі
құны

2

Жалпы үңгілеу

3

Бұрғылау нәтижесінде геологиялық
ресурстардың өсімі (мұнай)

4

5

жұмыстардың

Мұнайдың
шығындар

1

қорытынды

тоннасына

нақты

1 м ұңғымаға қорлардың өсімі

Өлшем Бірлігі

Барлығы

млн теңге / мың
$
АҚШ

301,2/714,9

М

5213

мың т

30

мың баррель
Теңге

217,3
9880

АҚШ доллары

30

Тонна
Баррель

16,9
118,6

Ескертулер: 1) 1 АҚШ доллары 420 теңгеге тең; 2) баррелизациялау
коэффициенті мұнай тығыздығы 906 кг / м3 кезінде 6,9 тең. 3) 1 баррель мұнай
құны 30 $ АҚШ долларына тең.
Нәтижесінде Шығыс Ақжар кен орнын жете барлау өте тиімді, шамамен
12 млн АҚШ долларын немесе 5,05 млрд теңгені құрайды деп айтуға болады.
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4 Шығыс Ақжар кен орнының қоршаған ортаға әсері
Қоршаған ортаның табиғи мұнаймен және газбен ластануы кен орнын
игеруден бастап дайын өңделген мұнай өнімдерін сақтаумен аяқталатын
жұмыстың барлық кезеңдерінде жүргізіледі. Табиғи ортаның ластану жолдары
мен түрлері әртүрлі, өйткені мұнай мен газбен бірге қоршаған ортаға жанама
қоспалар да түседі. Мысалы, мұнай ұңғымаларын бұрғылау кезінде ілеспе газ
шыққан кезде атмосфералық ауаның ластануы ғана емес, жер асты суларының,
топырақ-өсімдік жамылғысының қабаттық сулармен, бұрғылау ерітінділерімен,
жанар-жағармай материалдарымен және т. б. ластануы да орын алады.
Геологиялық ортаның жұмыс жүргізу барысында оған әсер етудің әртүрлі
түрлеріне тұрақтылығы бірдей және жұмыс ерекшелігіне де, әсер ету
ұзақтығына да байланысты. Жұмыс аумағы бойынша автокөлік қозғалысының
геологиялық ортаға әсерін қарастырайық. Автокөліктің геологиялық ортаға
әсері негізінен топырақ-өсімдік қабаты мен топырақ түзуші субстратқа әсер
етеді. Әсер ету қарқындылығы ландшафт ерекшеліктеріне байланысты.
Топырақ түзуші субстраттың тұрақтылық дәрежесі дефляция және су эрозиясы
үдерістерінің қарқындылығын негіздейді.
Кен орнында мұнай ұңғымаларын пайдалану кезінде әртүрлі қиындықтар
мен авариялар туындауы мүмкін. Олармен күрес үлкен шығындарды,
материалдық және еңбек ресурстарын талап етеді, уақытты жоғалтуға әкеледі,
бұл өнімділікті төмендетеді, бұрғылау шығындарын арттырады, бос тұрып қалу
және жөндеу жұмыстарының ұзақтығын ұлғайтады.
Авариялық жағдайлар кезінде-отынның ағуы кезінде жанар-жағармай
материалдарының топырақ грунттары арқылы жер асты суларына түсуі мүмкін.
Жер асты суларын қорғау-ластануды болдырмау, зардаптарды жою мақсаты
бар іс-шаралар кешенінде маңызды буын. Су тұтқыш қабаттағы мұнай өнімдері
едәуір қозғалысқа ие, осыған байланысты су тұтқыш қабаттың ластану алаңы
топырақтық ластану алқабына қарағанда көп. Мұнай өнімдерін сулаудың
болжамды есептері жер бетінен ластану бір маусым ішінде орта есеппен сулы
қабатқа түсетінін көрсетті, мұнайды суландырудың есептік тереңдігі шамамен
0,4 м құрайды [15]. Әсер ету сипаты: қысқа мерзімді. Осы төтенше
жағдайлардың туындау ықтималдығы елеусіз.
Сондықтан апатты себептерді білу оларды алдын алу, туындаған
асқынуларды жылдам жою үлкен практикалық мәнге ие болады.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында шаруашылық қызметтің
қоршаған ортаға, халықтың өмірі мен денсаулығына теріс әсерін болдырмау
мақсатында экология саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін бірқатар
заңнамалық актілер жұмыс істейді.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Жұмыстың қорытынды нәтижесі. Дипломдық жұмыста жүргізілген
жұмыстар нәтижесінде Каспий маңы синеклизасының тектоникалық құрылысы
жүйеленіп, нақтыланды.
Ақтөбе облысында орналасқан Шығыс Ақжар мұнай кен орнының
геологиялық құрылымы, литологиялық-коллекторлық қасиеттері анықталды.
Жұмыстың танымдық құндылығы. Бұл жұмыста Шығыс Ақжар мұнай
кен орнының тектоникасы, шөгінділердің литологиялық-стратиграфиялық
сипаттамасы, мұнайгаздылығы, сонымен қатар көрші кен орындармен
салыстыру нәтижесі қарастырылды.
Экономикалық бөлімінде кен орнында болжанатын жұмыстардың
геологиялық және экономикалық тиімділігі есептелінді.
Қоршаған ортаның табиғи мұнаймен және газбен ластануы кен орнын
игеруден бастап дайын өңделген мұнай өнімдерін сақтаумен аяқталатын
жұмыстың барлық кезеңдерінде жүргізіледі. Табиғи ортаның ластану жолдары
мен түрлері әртүрлі, өйткені мұнай мен газбен бірге қоршаған ортаға жанама
қоспалар да түседі. Осы ластану жолдарын алдын алу үшін іс-шаралар қолдану
керек екені жазылған.
Жүргізілген
жұмыс
нәтижелерінің
қорытындысы.
Алынған
мәліметтерге сәйкес, геологиялық-экономикалық тиімділік және іздестіру
жұмыстарының
негізгі
литологиялық-стратиграфиялық
ерекшеліктері
анықталды.
Орындалған жұмыстардың нәтижесінде Шығыс Ақжар мұнай кен
орнының барлық геологиялық, тектоникалық, коллекторлық және басқа да
критерийлері бар мұнай-газ іздестіру жұмыстарының негізгі аумағы болып
қалады деп негізгі қорытындылар жасауға болады.
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Б қосымшасы
Тектоникалық карта
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Г қосымшасы
Каспий маңы ойпатының ірі кен орындары мен перспективалды
аудандарын орналастыру картасы
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Д қосымшасы
Шығыс Ақжар кен орнының VIII өнімді горизонтының жабыны
бойынша құрылымдық карта
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Е қосымшасы
Шығыс Ақжар кен орнының II-II желісі бойынша геологиялық қимасы
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И. СӘТБАЕВ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
УНИВЕРСИТЕТІ
Дипломдьқ жұмыс бойынша
ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІНҢ ПІКІРІ
Қудайберген Алмат Сабитұлы
5В070600 – «Геология жэне пайдалы казба кенорындарын барлау»
Тақырыбы: «Кaспий мaңы синеклизaсының Оңтүстік бортының
тектоникaлық құрылысы және мұнaй-гaздылығы, Шығыс Aқжaр кен орнының
литологиялық және коллекторлық қaсиеттерін тaлдaу»
Диплом жұмыстың алдында Каспий маңы синеклизасының
тектоникалық құрылысын зерттеу және мұнайгаздылық перспективтілігін
бағалау, Шығыс Ақжар мұнай кен орнының литологиялық және коллекторлық
қасиеттерін талдау мақсаты тұрды. Бұл дипломдық жұмыс геологиялықтехникалық материал негізінде жасалды және өзара байланысты келесі
бөліктерден тұрады: геологиялық, арнайы, экономикалық және қоршаған
ортаны қорғау. Бөлікте тектоникалық құрылысы, мұнай-газдылығы
сипатталған. Жұмыс сауатты түрде жазылған. Экономикалық бөлімде
геленолимерлік құрамды айдау көлемі және күтілетін экономикалық
көрсеткіштері негізделген. Қоршаған ортаны қорғау бөлімінде қажетті ісшаралар келтірілген. Бұл жұмыста барлық қажетті графикалық тіркемелер
кездеседі.
Жұмысты жасау барысында, Қудайберген Алмат Сабитұлы өзін
білікті болашақ маман ретінде танытқан болатын. Қарастырылған ауданның
геологиялық құрылысы бойынша білімі өте жоғары. Дипломдық жұмыс
қорғауға ұсынылады, ал оның авторына 5В070600-Геология және пайдалы
қазбалар кенорындарын барлау мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін
беруді ұсынамын.
Ғылыми жетекші:
т.ғ.к., ассист.профессора

С.К.Муратова
«__» мамыр 2020 ж.
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Протокол анализа Отчета подобия Научным руководителем
Заявляю, что я ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который
был сгенерирован Системой выявления и предотвращения плагиата в
отношении работы:
Автор: Қудайберген Алмат Сабитұлы

Название: Тектоническое строение и нефтегазоносность южного борта
Прикаспийской синеклизы, анализ литологических и коллекторских свойств
место-рождения Восточный Акжар
Координатор: Самал Муратова
Коэффициент подобия 1:0
Коэффициент подобия 2:0
Замена букв: 5286
Интервалы:0
Микропробелы:0
Белые знаки: 0
После анализа Отчета подобия констатирую следующее:
✓ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и
не обладают признаками плагиата. В связи с чем, признаю работу
самостоятельной и допускаю ее к защите;
☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками
плагиата, но их чрезмерное количество вызывает сомнения в
отношении ценности работы по существу и отсутствием
самостоятельности ее автора. В связи с чем, работа должна быть
вновь отредактирована с целью ограничения заимствований;
☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и
обладают признаками плагиата, или в ней содержатся
преднамеренные искажения текста, указывающие на попытки
сокрытия недобросовестных заимствований. В связи с чем, не
допускаю работу к защите.
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Дата

Подпись Научного руководителя

Протокол анализа Отчета подобия
заведующего кафедрой / начальника структурного подразделения
Заведующий кафедрой / начальник структурного подразделения заявляет,
что ознакомился(-ась) с Полным отчетом подобия, который был сгенерирован
Системой выявления и предотвращения плагиата в отношении работы:
Автор: Қудайберген Алмат Сабитұлы
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Название: Тектоническое строение и нефтегазоносность южного борта
Прикаспийской синеклизы, анализ литологических и коллекторских свойств
место-рождения Восточный Акжар Координатор: Самал Муратова

Коэффициент подобия 1:0
Коэффициент подобия 2:0
Замена букв:5286
Интервалы:0
Микропробелы:0
Белые знаки:0
После анализа отчета подобия заведующий кафедрой / начальник
структурного подразделения констатирует следующее:
✓ обнаруженные в работе заимствования являются добросовестными и не
обладают признаками плагиата. В связи с чем, работа признается
самостоятельной и допускается к защите;
☐ обнаруженные в работе заимствования не обладают признаками
плагиата, но их чрезмерное количество вызывает сомнения в отношении
ценности работы по существу и отсутствием самостоятельности ее автора. В
связи с чем, работа должна быть вновь отредактирована с целью ограничения
заимствований;
☐ обнаруженные в работе заимствования являются недобросовестными и
обладают признаками плагиата, или в ней содержатся преднамеренные
искажения текста, указывающие на попытки сокрытия недобросовестных
заимствований. В связи с чем, работа не допускается к защите.
Обоснование: Работа выполнена самостоятельно и не несет элементов
плагиата. В связи с этим, работа признается самостоятельной и допускается к
защите

Подписано цифровой
подписью: Енсепбаев Т.А.
Дата: 2020.05.22 23:33:35 +06'00'

Подпись заведующего кафедрой /
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Окончательное решение в отношении допуска к защите, включая
обоснование:
Дипломный проект допускается к защите.
Подписано цифровой
подписью: Енсепбаев Т.А.
Дата: 2020.05.22 23:33:10
+06'00'
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