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АННОТАЦИЯ 

 
         Тема дипломной работы "Геологическое изучение уранового участка" 

Восточный Жалпак» по данным геофизических исследований скважин  

(Шу-Сарысуская провинция, северный узел)". 

Дипломная работа состоит из 3 глав:  

1. Приведены геологические данные на исследуемом участке.  

2. Обосновано применение геофизических методов при выполнении 

геологических задач.  

3. Изложены результаты исследуемого района. 

         Практическая ценность дипломной работы-наличие возможности применения 

геофизических методов в других урановых месторождениях, использованных в 

качестве средств выполнения геологических заданий. 

Результаты работ показали, что по результатам скважинного геофизического 

исследования уранового участка" Восточный Жалпак", проведенные на скважине 

исследования показали, что можно повысить эффективность исследовательских 

работ в других скважинах.



ANNOTATION 

 

The topic of the thesis is "Geological study of the uranium site "East Zhalpak" 

according to the data of geophysical studies of wells  

(Shu-Sarysu province, northern node)". 

The thesis consists of 3 chapters:  

1. The geological data on the investigated site are given.  

2. The application of geophysical methods in the performance of geological tasks is 

justified.  

3. The results of the study area are presented. 

         The practical value of the thesis is the possibility of using geophysical methods in 

other uranium deposits used as means of performing geological tasks. 

The results of the work showed that according to the results of the borehole geophysical 

study of the “East Zhalpak” uranium site, the studies conducted at the well showed that it 

is possible to increase the efficiency of research work in other wells. 
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геофизикалық зерттеу деректері бойынша іздеу міндеттерін шешу. 

Орындалатын тапсырмалар: 

1. Кен орын бойынша геологиялық-геофизикалық материалдар жинау, 

жүйелеу және талдау 

2. Кен интервалдарының шекаралары мен қалыңдығын және қорларды 

есептеу үшін олардағы уран өнімділік мөлшерін анықтау;  

3. Шу-Сарысу провинциясындағы Шығыс Жалпақ уран учаскесіндегі уран 

қорын Геофизикалық әдістер жүргізу арқылы есептеу. 

Жұмыстың өзектілігі: Дипломдық жұмыс уран кенорындарында ҰГЗ 

әдістері бойынша геологиялық тапсырмаларды орындаудың тиімділігін артыру 
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жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша алынған мәліметтерді сараптай отырып, 

мұндай зерттеу жұмыстарын өзге де ұңғымаларда қолдануға мүмкіндік береді. 

Зерттеу нысаны: Шығыс Жалпақ учакесіндегі уран кенорындары. 

Зерттеу құралы: Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу мәліметтерін негізінде, 

Дипломдық жұмыс 43 беттен, 8 суреттен, 2 кестеден тұрады.
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1 АУДАННЫҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

СИПАТТАМАСЫ 
        

Осы ақпараттық есепте 201х-201х жыл кезеңінде Шығыс-Жалпақ 

кенорнында жүргізілген іздестіру-бағалау жұмыстарының алдын ала нәтижелері 

келтіріледі. 1970-1980 жылдардағы геологиялық-болжамдық жұмыстардың 

нәтижесінде. өткен ғасырда осы аумақта палеоген және жоғарғы бор 

шөгінділерінде Жалпақ жоғарғы бор горизонтында анықталған уран кенденуімен 

Шығыс Жалпақ кенорны бөлінді. Бұдан басқа, Батыс қапталда және осы аумақтың 

орталық бөлігінде Мыңқұдық макроцикліндегі өнеркәсіп кендері белгілі, олар 

Тогузкен бүгілісінің түсірілген блогында және Көкшетау мегавалының көтерілген 

бөлігінде және оның батыс беткейінде Ақдала кен алаңы шегінде өте нақты 

геологиялық-құрылымдық позицияны алады. 70-ші жылдардың басында 

табылған Жалпақ кенорнының Оңтүстік қапталындағы кендену және 80-ші 

жылдардың аяғында барлау жұмыстарының екінші кезеңі әлі күнге дейін 

бағаланбаған. Бұл, әсіресе, Мыңқұдық пен Инқұдық горизонтына қатысты. 

Сондықтан Шығыс Жалпақ телімін бөлу кезінде оның контурына Шығыс Жалпақ 

және Мыңқұдық горизонттарының шөгінділерінде бұрын зерттелмеген Инқұдық 

кен білінуі енгізілді. Тарихи материалдарды талдау кезінде БТА-ның өңірлік 

фронттарының меридиандық бағыттан (Жалпақтан) субшироттыққа (Ақдалаға) 

дейінгі бұрылысындағы үздіксіздігі дәлелденді.  

       Өнеркәсіптік параметрлері бар уран кендері анықталған Шығыс Жалпақ 

учаскесінде жобада Р1 және Р2 санаттары бойынша уран қорлары мен 

ресурстарын анықтау мақсатында 1600-800×800-200(50) желілері бойынша 

егжей-тегжейлі іздестіру-бағалау жұмыстары көзделген. Уранның белгілі 

көріністерінен тыс Шығыс Жалпақ алаңында бұрғыланған Тарихи ұңғымалардың 

тығыздығы осы аумақта карталау бұрғылау сатысынан бас тартуға мүмкіндік 

берді және "жол картасында" көзделген бұрғылаудың барлық көлемдерін 

анықталған кенденуді бағалауға және оның қапталдарында іздеуге жіберуге 

мүмкіндік берді.  

      1973 жылы кен орнында 1600-800х100-50 м желісі бойынша алдын ала барлау 

жүргізілді, сонымен бірге 2 түп гидрогеологиялық ұңғымаларды және бірнеше 

жеке параметрлік және режимдік Ұңғымаларды бұрғылау арқылы кенорнының 

гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жағдайлары зерттелді. 

01.10.1973 ж. жағдай бойынша топомагистраль бойынша теңгерімдік уран 

кенденуімен жолақ 24 км бойы бақыланды. 1964 жылы орындалған жұмыстарды 

ескере отырып, жалпақ кен орнында және оның жақын қапталдарында 1973 

жылдың соңына қарай жалпы көлемі 85000 п. м. 570-ке жуық іздеу және барлау 

ұңғымалары бұрғыланды, содан кейін 1973 жылы анықталған Мыңқұдық кен 

орнындағы жұмыстарды жеделдетуге байланысты кен орнын барлау тоқтатылды. 

және 1991 жылға дейін жалғасты. Қазіргі уақытта жалпақ кен орны ауданында 

өнеркәсіптік кендену тек жоғарғы бордың Жалпақ қабатындағы шөгінділерде ғана 

анықталған. Бұдан басқа, 320-бейіндегі ынтымақ сілемінің (Шығыс Жалпақ кен 

білінуі) теңіз шөгінділерінің ортаңғы құмды қорабында кен қиылыстары бар. 

Жалпақ кенорнының оңтүстік қапталындағы ұзындығы 9 км-ге дейінгі тар 
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жолақтан (50 м-ге дейін) басқа, 3,2-6,4 км арқылы өтетін Мыңқұдық жоғарғы бор 

макроритм шөгінділері зерттелді.  

      Жалпы кен орнындағы жалпаққ шөгінділеріндегі картаға түсірілген БТА – ның 

жалпы ұзындығы топомагистраль бойынша 58 км, ал БТА сыналау шекарасы 

бойындағы ұзындығы-133 км (0 және 544 профильдер арасында) құрайды.  

Ұзындығы 11,6 км рудалы жолақтың орталық бөлігі 200х50м желісі бойынша 

бұрғыланды (проф.172-288). Ұзындығы 6 км және Оңтүстік (10 км) солтүстік 

фланг 800-400х50 М желі арқылы барланған, кенорнының оңтүстік шетіндегі кен 

жолағының қалған бөлігі шамамен 20 км бойы 3,2 км арқылы профильдермен 

іздестірілген. 434, 466, 13 және 14 іздеу-бағалау жұмыстарының алаңына кірді. 

Дальний кен орны учаскесінде бұрын бұрғыланған проф. 784, 800 және 816 

ұңғымалары  

Геологиялық  тыс қалып, жалпақ және мыңқұдық горизонттарында 

өнеркәсіптік параметрлері бар кенденуді ашқан Ақдала да Шығыс Жалпақ 

алаңының құрамында болды.  

Жалпақ кенорнын егжей-тегжейлі барлаудың соңғы кезеңінде (1988-1990 

жж.) жалпы көлемі 280 т. м. 1860 ұңғыма бұрғыланды.  

 

 
Сурет 1 - Аудан жұмыстарына шолу картасы 
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2 АУДАННЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

2.1 Іздеу жұмыстарының парақтары мен учаскелерінің орналасу  

 
 

  
 

Сурет 2 – Шығыс Жалпақ учаскесінің космостық суреті 

 

Жұмыс ауданының әкімшілік жағдайы - Түркістан облысы Созақ ауданы  

ШСД шығыс бөлігінде Жалпақ кенорнынан оңтүстікке қарай және Ақдаладан 

шығысқа қарай аумақты іздестіру жұмыстарына жұмыс жасау кезінде Жалпақ 

және Мыңқұдық горизонттарындағы өңірлік БТА-ның бұрылу учаскесінде 

іздестіру-бағалау жұмыстарын қою үшін бірінші кезектегі, басым деп танылды. 

Екі кенорнының қапталдарын (Жалпақ және Ақдала) бұрғылау арқылы 

салыстырмалы түрде жоғары іздестіру және геологиялық зерделеуі іздестіру 

жұмыстарын жүргізу кезінде карталау бұрғылау сатысынан бас тартуға және 

бұрын ашылған, бірақ тиісті дәрежеде бағаланбаған уран кенденуін бағалауға 

барлық назар аударуға мүмкіндік берді. 

Бұрғылау қадамы 200-100-50 м-ге дейін 400 м. ЖҰШ үшін жарамды және 

тау-кен өндіру кәсіпорнының келешегін көптеген жылдар бұрын кеңейтетін 

кендері бар учаскелерді анықтауға сенуге барлық негіз бар. 
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2.2 Геологиялық зерттелуі 

 

       Іздестіру ауданы 1961-1970 жылдары масштабы 1:500 000 геологиялық 

зерттеулермен және масштабы 1:200 000 Мемлекеттік геологиялық түсірумен (l-

42-XXII парақ), 1:200 000 масштабты терең геологиялық картаға түсірілген. 

 Зерттелетін аумақта мемлекеттік геологиялық карталарды жасауға негіз 

болған 1:200 000 масштабтағы алғашқы геологиялық түсіру жұмыстары 60-шы 

жылдары жүргізілді. Бұл ретте мезозой-кайнозой шөгінділерінің 

стратиграфиясын нақтылау үшін артезиан бассейнін зерттеу үшін бұрғыланған 

гидрогеологиялық ұңғымалардың деректері пайдаланылды. 

Мемлекеттік геологиялық карталарды жасау мақсатында 1:200 000 

масштабтағы геологиялық түсіру жұмыстары аяқталғаннан кейін, қаралып 

отырған ШСД аумағында 70-ші жылдардың екінші жартысынан бастап оны 

зерттеудің жаңа кезеңі – 1:200 000 және 1:50 000 масштабтағы терең геологиялық 

картаға түсіру басталады. 

Бұл ретте геологиялық түсірілімдер негізінен домезозой жасындағы 

шөгінділер сирек бұрғылау ұңғымаларының деректері бойынша зерттелді, ал аз 

ғана жағдайларды қоспағанда, борпылдақ платформалық шөгінділер кернсіз 

өтті. Іздестіру домезозойлық негіздегі мыс ("мыс құмтас" типі) және полиметалл 

("Қаратау" типі) кен орындарын анықтауға бағытталған. 

 Мамандандырылған зерттеулер барысында уран кенденуінің 

локализациясының заңдылықтарын, негізінен борпылдақ жабындыда анықтауға, 

өнеркәсіптік уран кенденуінің өлшемдері мен белгілерін жасауға байланысты 

бірқатар мәселелер шешілді. Терең геологиялық карталау нәтижелері бойынша 

қорытындылар Шу - Сарысу депрессиясы шегінде уранға одан әрі болжамдық-

геологиялық және іздестіру жұмыстарын бағыттау үшін негіз болып табылады. 

 

2.3 Геофизикалық зерттелуі 

 

2.3.1 Аэромагниттік түсіру 

 

Зерттелетін аумақтағы аэромагниттік түсірілім 50-ші жылдардың аяғы мен 

60 – шы жылдардың басында басталды және 1962 жылға қарай 1:500,000-

1:100,000 масштабында бүкіл аймақ үшін орындалды. 1969 жылдан бастап 

ауданда кешенді (гамма-спектрометрия, магнитометрия) аэрогеофизикалық 

түсірілім жүргізілді, ал 1989 жылға қарай ол іс жүзінде барлық ГГК-200 

алаңында 1:50 000 масштабта орындалды. 

 

2.3.2 Гравибарлау 

 

Бұл кезеңдегі жұмыстардың кемшіліктеріне біркелкі емес бақылау желісі, 

барометрлік нивелирлеу әдісімен жүргізілген бақылау пункттерінің дәл емес 

биіктік байланысы кіруі керек. 1960-1984 жылдары ГГК-200 алаңының 60% - ы 

жоғары дәлдіктегі гравиметрлерді қолдана отырып, 500х500 және 1000х500 м 

желілері бойынша 1:50 000 масштабта түсірілді. Қазіргі уақытта барлық 
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зерттелген аумаққа дерлік 

 1:200 000 және 1:50 000 масштабтағы мемлекеттік гравиметриялық 

түсірілім жасалды, аралық қабат тығыздығының мәні 2,3 г/см3 және 2,67 г/см3 

болған кезде Буге және Фая редукцияларында изоаномал карталары жасалды. 

1:50 000 масштабты түсіру үшін 0,5-1 мг л.және 1:200 000 масштабты түсіру үшін 

2-4 мг л. изолиниялардың қимасы үшін. 

 

2.3.3 Сейсмикалық барлау  

 

Сейсма жұмыстары 1958 жылдан бастап орта палеозойлық құрылымдық 

қабатта мұнай мен газға перспективалы жергілікті құрылымдарды іздестіру 

мақсатында жекелеген алаңдарда және бейіндер бойынша әртүрлі ауқымда 

жүргізілді. 

Қолайлы сейсмогеологиялық жағдайлар бұл аймақта орта-жоғарғы 

палеозой дәуіріндегі литологиялық - стратиграфиялық горизонттармен 

анықталатын және осы түзілімдермен қалыптасқан жергілікті құрылымдарды 

сенімді түрде картаға түсіруге мүмкіндік беретін бірқатар тірек, барлық жерде 

тұрақты бақыланатын, шағылысатын горизонттарды бөлуге мүмкіндік берді. 

Аймақтың литосферасының терең құрылымы туралы мәліметтер алынды. 

Сайып келгенде, сейсмикалық барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша 

барлық зерттелген аумақ пен жекелеген алаңдар үшін барлық тірек 

шағылысатын горизонттар бойынша изогипс, изопахит жиынтық карталары, 

сондай-ақ аралық құрылымдық қабаттың көптеген геологиялық-геофизикалық, 

сейсмогеологиялық тіліктері салынды. Барлық құрылыстар негізінен 1:500 000-

1:200 000 масштабта орындалды. 

 

2.3.4  Электробарлау 

 

 Электр барлау жұмыстары негізінен аймақтың геологиялық құрылымын 

зерттеу мақсатында ДЭЗ және ДЭЗ модификацияларында және негізінен төменгі 

карбон шөгінділерінің түбінде антиклинальды құрылымдарды іздеуде жүргізілді 

(төменгі визаның терригендік пакеттері және турне). 

Ұңғымаларды геофизикалық зерттеудің электр барлау әдістерінің 

нәтижелерін түсіндіру (КС, КС электр каротажы) мезозой-кайнозой 

шөгінділерінің әлсіз литификацияланған жыныстарын стратиграфиялық бөлуге, 

олардың қимасында олардың сүзу қасиеттерін сандық бағалай отырып, 

жыныстардың литологиялық-сүзу түрлерін бөлуге мүмкіндік берді. 

Жалпы алғанда 1:200 000 масштаб үшін және әсіресе 1:50 000 масштабтағы 

жұмыстар үшін алынған материалдарды геофизикалық әдістер бойынша оларды 

қосымша өңдеусіз және қайта түсіндірусіз пайдалану жеткіліксіз. Қазіргі 

деңгейде мамандандырылған өңдеу және жан-жақты түсіндіру қажет алқаптың 

геологиялық-құрылымдық құрылысын нақтылау және жаңа іздеу критерийлерін 

анықтау үшін Жерді қашықтықтан зондтау деректерімен бірге гравибарлау, 

магниттік барлау, сейсмикалық материалдар, аэрогаммаспектрометрия 

деректерін жинауға арналған нысан.  



15  

2.4 Гидрогеологиялық зерттелуі 

 

Іздестіру алаңының ауданын гидрогеологиялық зерттеулер 1:200 000 

масштабтағы мемлекеттік геологиялық карталарды жасау процесінде, жекелеген 

ұйымдардың ауыз су және техникалық қажеттіліктер үшін сумен жабдықтау 

мәселелерін зерделеу кезінде, сондай-ақ өңірлік болжамдық және 

мамандандырылған іздестіру-барлау жұмыстары кезінде орындалды. 

Қазгидроубасқарудың Шолаққорған партиясын сумен жабдықтау және 

суландыру мақсатында 1960-80 жылдары палеозой, бор кезеңдеріндегі артезиан 

суларын ашатын жүздеген гидрогеологиялық ұңғымалар бұрғыланды, 

палеогендік және неогендік-төрттік түзілімдер. 1960-70 жылдары ауданның 

барлық аумағында геологиялық кешендермен бірге 1:200 000 масштабтағы 

гидрогеологиялық түсірулер жүргізілді, нәтижесінде мыналар анықталды сулы 

кешендер мен горизонттар, артезиан бассейндері контурланған, жер асты 

суларының гидродинамикасы мен химиялық құрамы зерттелген . 

Қазіргі уақытта қарастырылып отырған барлық аумаққа 1:500 000 және 

1:200 000 масштабтағы мемлекеттік геологиялық және гидрогеологиялық 

карталар шығарылды. 

Шу-Сарысу артезиан бассейнінің гидрогеологиялық ерекшеліктері 

бойынша, жалпы іздестіру ауданын қоса алғанда, 1977 ж. (1971 – 1977 жж.)  

М-ба 1:500 000 жиынтық радиогидрогеологиялық карталар салынды, жер 

асты суларының фондық және орташа уран концентрациясы есептелді. 

Сол авторлардың артында "Масштабта 1: 200000 Шу-Сарысу артезиан 

бассейнінің оңтүстік-шығыс бөлігінің жоғарғы бор және орта-жоғарғы - эоцен 

шөгінділерінің сулы кешенінің радиогидрогеологиялық картасы" жасалды. 

 

 
 

Сурет 3 – Шу-Сарысу провинциясының гидрогеологиялық картасы  
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3 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

3.1 Бұрғылау жұмыстары, Бұрғылау көлемі мен сапасы 

 

"Қорларды жіктеуді қолдану жөніндегі нұсқаулыққа " сәйкес 2008 ж. Шығыс 

Жалпақ уран кенорындарын геологиялық құрылыстың күрделілігі бойынша 3-

топқа жатқызу қажет, олар тек тік бұрғылау ұңғымаларымен   іздестіріледі және 

бағаланады.  

Жалпақ учаскесінің оңтүстік жалғасы учаскесіндегі кенді аймақ жалпы 

субмеридионалды бағытқа ие, бірақ барлық жерде тек солтүстік-батыс қана кенді 

құрайтын БТА (фестондар, шығанақтар және тылдық шығыңқы жерлер) 

жайылуы. Сондықтан мұнда іздеу және бағалау желісі солтүстік-шығысқа 

бағытталған (меридианға 30-40 астам).  

Іздеу-бағалау жұмыстарының жобасына сәйкес барлық ұңғымалар өз 

мақсаты бойынша карталау, палеозойға дейін бұрғылаумен, бүкіл қима бойынша 

Кернді көтерумен, іздеу және іздеу-бағалау, төселетін Инқұдық горизонтының 

төбесіне кіргенге дейін немесе жоғарғы палеозой негізінің ауа райының 

қыртысына бөлінеді. Іздеу ұңғымаларының кернімен бұрғылау тек кен сыйымды 

жалпаққалық горизонтқа, аймақтық жоғарғы су тірегінің табанынан, интымақ 

теңіз шөгінділерінен, 5-10 м жоғарғы бордың төселмейтін кенді емес 

қалыңдығына (Инқұдық макроритміне) дейін жүзеге асырылады. Инқұдық 

горизонтын іздеп, іздеу ұңғымасы Мыңқұдық горизонтына дейін бұрғыланады, 

оған 510 м кіреді. Мыңқұдық горизонтында уран іздеген кезде ұңғыма төменгі-

орта Пермь Жиделісай свитасына кіре берісте сол 10 метрге Кернмен өтеді. 

  

Кесте 1 -2019 жылы Шығыс Жалпақ алаңында іздестіру жұмыстарын 

жүргізу кезінде бұрғылау бойынша жиынтық көлемі 

 
Бұрғылау түрлері Шығыс Жалпақ алаңы 

2019 жыл 

Ұңғыма  саны п.м.  

Іздеу 203  42756,5  

Гидрогеологическое  1  172,8  

Мониторингтік  1  43,0  

 

3.2 Сынамаларды сынамалау және өңдеу 

 

Уранға керн сынамаларын іріктеу және басқа да зерттеулер қабат сүзгілеу 

үлгісіндегі уран кен орындары үшін әзірленген әдістемелер бойынша орындалды, 

олар жалпыға мәлім, көптеген жобаларда, есептерде, нұсқаулықтарда көрсетілген 

және оларды ақпараттық есепте егжей-тегжейлі келтірудің қажеті жоқ. 

Жүргізілген қолмен сынаудың дұрыстығы іздестіру-бағалау жұмыстары 

аяқталғаннан кейінгі есептерде Кернді және гамма-каротажды сынауды 

салыстырудың көп санының нәтижелерімен расталатын болады.  
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3.3  2017-2019 жылдары Шығыс Жалпақ іздеу алаңында ұңғымаларды 

геофизикалық зерттеу 

 

       Шығыс Жалпақ учаскелеріндегі іздестіру-бағалау жұмыстары кезінде 

орындалатын Геофизикалық жұмыстар каротаждардың әртүрлі әдістері мен 

модификацияларын қамтитын ұңғымаларға геофизикалық зерттеулер кешенімен 

ұсынылған. Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу (ҰҒЗ) Вулкан, Кобра-М каротаж 

станциялары Орал-4320 автомобильдерінің негізінде жүргізілді.   

Жұмыстар Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу бойынша қолданыстағы 

нормативтік техникалық құжаттамаға сәйкес жүргізілді. 

 

3.4  Геологиялық міндеттер 

Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер учаскедегі уранды іздеу-бағалау 

жұмыстары кезінде келесі негізгі міндеттерді шешті:  

1. Ұңғымалардағы радиоактивті ауытқуларды анықтау.  

2. Кен аралықтарының орналасу тереңдігін, шекарасы мен қуатын және 

қорларды есептеу үшін олардағы уранның құрамын анықтау.  

3. Ұңғымалар тілігінің литологиялық-стратиграфиялық бөлінуі.  

4. Өткізгіш жыныстарды литологофильтрациялық типтер бойынша бөле 

отырып, өткізгіш және өткізбейтін жыныстардың кен сыйымды горизонты 

қимасында бөлу, сондай-ақ ұңғымалар қимасындағы ҚФ қабаттық мәндерін 

анықтау.  

5. Ұңғыма оқпанының кеңістіктік жағдайын анықтау.  

6. Гидрогеологиялық ұңғымалардың техникалық жағдайын бақылау.  

      7.Негізгі материалдың сапасы мен өкілдігін бағалау. 

 

3.5  Әдістер кешені 

 

Жоғарыда аталған геологиялық мәселелерді шешу үшін ұңғымаларды 

зерттеудің геофизикалық әдістерінің кешені қолданылды:   

- гамма-каротаж (ГК);  

- көрінетін кедергілердің (КС) модификацияларындағы және ұңғыманың –-------- 

табиғи поляризациясындағы электр каротажы;  

- инклинометрия (ИН);   

- кавернометрия (КМ); - термометрия (ТМ); - ток каротажы (ТК).  

Бұл ретте кешеннің алғашқы үш әдісі (гамма-каротаж, КС электр каротажы, КС, 

инклинометрия, кавернометрия) барлық ұңғымаларда олардың мақсатына, 

міндеттеріне және мақсатына қарамастан орындалды. Термометрия және Ток 

және индукциялық каротаж гидрогеологиялық және мониторингтік ұңғымаларда 

шегендеу бағаналарымен және сүзгілермен жабдықталған ұңғымалардың 

техникалық жағдайын бағалау үшін жүргізілді. 
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4 ІЗДЕУ АЛАҢЫ МЕН ЖҰМЫС АУДАНЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

     

 Шу-Сарысу депрессиясы герцин және альпілік тектоникалық циклдарда 

ежелгі континентальды массивте (микроконтинентте) субплатформалық 

депрессия ретінде пайда болды. 

 

4.1 Стратиграфия  

 

 Жұмыс алаңы мен қоршаған ауданның геологиялық қалыптасуы үш 

кешенмен ұсынылған: 

А. кристалдық іргетастың түзілу кешені. 

Б. аралық құрылымдық қабаттың шөгінді литификацияланған шөгінділерінің 

кешені. 

В. қаптың әлсіз литификацияланған мезо-кайнозой шөгінділерінің кешені. 

А. Кристалды іргетастың қалыптасу кешені протерозойдан ерте кембрийге – 

ерте ордовикке дейінгі жас аралығындағы шөгінділерді қамтиды. Шу-Сарысу 

депрессиясының қарастырылып отырған бөлігінде олар белгілі емес, бірақ батыс 

және оңтүстік-батыс,  

Б. Блоктарының шегінде көрінеді және зерттеледі. 

Протерозой жыныстары қарастырылып отырған аймақтың домезозой бетіне 

шықпайды. Олар алаңның батысына қарай Кулиндин доғасының ішінде белгілі, 

онда олар әр түрлі құрамдағы кристалды тақтатастары бар порфиритоидтармен 

ұсынылған кеш рифейдің орысқазған свитасы деген атпен біріктірілген.  

В. Қатпарлы іргетастың палеозой түзілімдерінің құрамы төменнен жоғарыға 

қарай бөлінген: 

1. Ерте Кембрий дәуірінің опиолиттік формациясы-Алдаш Свитасы. 

2. Кембро-ордовик жүйесінің бөлінбеген түзілімдері: - тулендин қалыңдығы 

Є3-О1tl . 

Ол Уванас және Көкшетау ақауларының тігістерімен шектелген блоктарда 

көрінеді. Қалыңдығы жанартаулық сұр және жасыл – сұр, ұсақ және орташа 

түйіршікті, полимиктикалық, дала шпаты-кварц, кварц, слюдалық құмтас, 

алевролиттер және сазды тақтатастар. Тау жыныстары күрделі орналасқан,құлау 

бұрыштары 45о-дан асады. төменгі және үстіңгі қабаттармен байланысы 

тектоникалық. 

3. Ордовик жүйесі. 

Төменгі бөлімге Жалпақ свита – O1zl түзілімдері жатады. Олар негізінен 

іздеу алаңының солтүстігінде және тек шағын блоктарда дамыған. Шөгінді 

шөгінділер қабаттасатын алевролиттермен, стратификацияланған құмтастармен, 

туфо-құмтастармен және алевролиттермен ұсынылған. Тау жыныстары қарқынды 

орналасқан, құлау бұрышы 25-50 ° дейін. 

Б. аралық құрылымдық қабаттың шөгінді литификацияланған шөгінділерінің 

кешені (АҚҚ). 

Палеозой құрылымдық қабат. 

Девонская жүйесі 
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Девон жүйесі 

Төменгі-бөлінбеген ортаңғы бөлім. Жоғарғы бөлім 

Фаменский ярусы Бестюбинская свита D3bs. Турней ярусы (С1t). 

Нижнетурнейский подиярус. Тантай және джамансор свитасы бөлінбеген 

(С1t). 

 В және з е й с к и й я р у . с. Төменгі подъярус (С1v1). 

В және з е й с к и й я р у . с. Орта – жоғарғы подъярусы нерасчлененные (С1v2-

3). 

С е р п у х о в с к и й я р у с (С1s). 

Ортаңғы-жоғарғы бөлім. Бөлінбеген (С2-3) орта бөлім 

Тасқұдық свитасы (С2ts). 

Жезқазған свитасы (С2-3dz). 

Ортаңғы-жоғарғы бөлімі бөлінбеген (С2-3).  

Пермь жүйесі. 

Төменгі бөлім. Жиделісай свитасы (Р1žd) төменгі-жоғарғы бөлімдері. 

Бөлінбеген Кенгир свитасы (Р1-2 kn). 

В. шөгінді жамылғының әлсіз литификацияланған мезо-кайнозой 

шөгінділерінің кешені. Шу-Сарысу депрессиясында бұл түзілімдер үш 

құрылымдық-формациялық кешенге немесе құрылымдық деңгейге бөлінеді: 

Төменгі-триас-юра; ортаңғы – бор-палеоген платформалық; 

жоғарғы-кеш олигоцен-төрттік активация (неотектоникалық). ҚФК жас 

шектері тектоникалық режимнің күрт өзгеруімен байланысты, бұл аймақтың 

құрылымдық жоспарының түбегейлі қайта құрылуына немесе едәуір 

күрделенуіне әкелді. Бұл шекаралар аймақтық стратиграфиялық үзілістермен 

және бұрыштық сәйкессіздіктермен көрсетілген. Орта бор-палеоген 

платформалық ҚФК бор жүйесі. 

Жоғарғы бор шөгінділері орта, платформалық қабаттың төменгі бөлігін 

құрайды, оның қалыптасуы салыстырмалы тектоникалық тыныштықтың ұзақ 

кезеңімен және сәл сараланған қозғалыстардың көрінісімен байланысты. Оның 

басталуы шартты түрде Юра мен ерте бордың шекарасына жатқызылуы мүмкін. 

Түрлі – түсті свита-К2ѕ. түрлі-түсті свита К2ѕ (сеноман) жергілікті таралуымен 

сипатталады, негізінен депрессияның батыс бөлігінде, онда домезозой 

түзілімдерінің бұлыңғыр бетінің төмендеуінде ол негізінен кварц тастары 

қосылған түрлі – түсті (кірпіш-қызыл, күлгін және т.б.) саздар мен құмтастардан 

тұрады. Олардың қуаты әдетте 20 м аспайды. Мыңқұдық горизонты-К2t1 mk. 

Қарастырылып отырған ауданның аумағында нижнетурон кен орындары 

Бюртускен (Каракаин) иілуінде максималды таралуды 80 – 90 м-ге дейін жетеді. 

Горизонт қуатының ең жоғары мәні L-42 - XXVIII парағының шығыс бөлігіндегі 

жергілікті депрессия құрылымдарында байқалады, онда ұсақ ойықтар мен 

шөгінділер палеозой түзілімдерінің шығыңқы жерлерімен қиылысады, оларда 

Мыңқұдық (және одан жоғары) жауын-шашын болады. сынады. Мыңқұдық 

горизонтының сыналау шекарасы іздестіру алаңының солтүстік – шығысында – 

Сурамсоған кейпінің учаскелерінде байқалады. Жалпы, іздеу алаңындағы 

горизонттың қуаты 50 м-ден аспайды. Қарастырылып отырған аумақта 

Мыңқұдық горизонты негізінен палео – Шу арналық фацияларының және оның 
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арналарының шөгінділерімен ұсынылған. Горизонттың төменгі бөлігінде, ол 

тікелей домезозой субстратында пайда болған жағдайда, базальды, өрескел 

түзілімдер байқалады. Қиманың жоғарғы бөлігі Мыңқұдық горизонтының құм-

сазды жыныстарында шайылып жатқан Инқұдық горизонтының жоғары жатқан 

түзілімдерінің төменгі ырғағының ірі түйірлі қиыршық – тасты шөгінділерінің 

табаны бойынша жүргізіледі. Горизонттың бірнеше түрі бөлінеді. 20%-дан аз 

кесінділерді құрайтын түрлі – түсті және сұр түсті саздар мен алевропелиттердің 

қабаттары мен линзалары бағынатын каналды (Стрежнев, Косовые) фациялардың 

тасты – қиыршықтас – құмды аллювиалды шөгінділерінің күрт басым болуымен 

кесу ең тән, саз түзілімдері горизонттың 80-100% алып жатқан ауданда анағұрлым 

кең таралған. 

Сұр түсті сазды қабаттар мен линзалар уранның төмен қуатты төмен 

концентрациясымен бірге жүреді. Қарастырылып отырған аудан мен ерте 

турондағы іздеу алаңын Тянь – Шань мен Бетпақ даланың көтерілістері жағынан 

солтүстік – шығыс, солтүстік – батыс бағыттағы кезбе палеотоктар басым болған 

өзен және көл – өзен жүйелері алып жатты. Инқұдық горизонты-k2t2st in. 

Горизонт шөгінділері қарастырылып отырған аймақта қуатты континенталды 

макроцикл құрайды. Инқұдық горизонты Мыңқұдық тауында, көбінесе оның 

төменгі подгоризонтының тасты-қиыршық тасты-құмды жыныстарында жатыр. 

Іздеу алаңынан батысқа және солтүстікке қарай жоғарғы шекара қарқынды 

тотыққан жалпақ қорғанының төменгі горизонттың орташа түйіршікті сұр түсті 

құмдарының кен қабаты бойынша жүргізіледі. Горизонттың шөгінділері 

Сурамсойған кейпінде жоқ, горизонттың қуаты 70 м-ге дейін Бюртускенский 

ауытқуында байқалады. Шу көтерілуінің Батыс батысындағы аймақтық-сатылы 

құрылымы аясында бөлінетін жекелеген жергілікті ойпаттарда көкжиектің қуаты 

115 м-ге дейін артады, аудан бойынша орташа алғанда көкжиектің шөгінділерінің 

қуаты 50 м-ден аспайды. Инқұдық горизонтының ерекшелігі-тау жыныстарының 

неғұрлым қатаң құрамы. Горизонттардың құрамында бірнеше циклдар бөлінеді, 

олардың төменгі қабаттары шөгінді – қиыршықтас – құмды шөгінділермен, ал 

жоғарғы қабаттарында құмдар мен сазды линзалар басым. Инқұдық горизонтында 

сазды ғана емес, сонымен қатар құм – қиыршықтас түзілімдеріне де тән 

шөгінділердің түрлі-түсті және қызыл түсті бастапқы геохимиялық түрлері басым. 

Күкірт шөгінділерінің рөлі шектеулі. Жалпы көкжиек - К2км-Р11др. Кампан, 

Маастрихт және төменгі Палеоцен қабаттарының шөгінділері жалпақ 

горизонтыне біріктірілген. Бұрын бөлінген Тогускен және "түрлі-түсті" 

горизонттар-бірыңғай жалпақ горизонттағы ежелгі топырақ тотығуының 

жартылай немесе толық қалпына келтірілген аймағы. 

Жалпақ горизонтына шөгудің құрылымдық жоспары Инқұдық заманынан 

бері сақталып келеді. Горизонттың орташа қуаты 35 – 40 м, ең жоғары қуаты 50 – 

60 м, сирек 90 м-ге дейін Тогускен және т.б. иілімдерінде, сондай-ақ 

палеорельефтің ойықтары мен төмендеулерінде, Батыс Шу көтерілісінің сатылы 

баурайы шегінде орнатылған. Жалпақ горизонт су өткізгіш шөгінділердің төменгі 

түрлі-түсті және ұсақ түйіршікті құмды құрамымен ерекшеленеді. Ауданның 

аумағында сазды (20 – 50%, сирек 50 – 80%) және құмды қабаттардың кезектесуі 

байқалады. Ең көп таралған кесу түрі, оның төменгі бөлігі сұрғылт түсті, орташа 
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түйіршікті құмдар басым, сұр және қара сұр саздар, лигниттер мен 

алевропелиттердің қабаттары, ал жоғарғы бөлігі ақшыл, жасыл және түрлі – түсті 

көп түйірлі құмдар мен саз қабаттары бар қиыршық тастар, сондай – ақ 

карбонатты цементі бар тығыз ашық сұр құмтас. Аудан аумағының көп бөлігінде 

жалпаққаптың шөгінділері аймақтық қабат тотығуына ұшырады, ол көкжиектің 

жоғарғы бөлігін ғана емес, сонымен қатар оның төменгі, сұр түсті бөлігін де басып 

алды, эпигенетикалық тотыққан (құмтастар және шөгінділердің қиыршықтасты – 

құмды түрлері), сондай-ақ ақ гүлді ("селезсіз") және жасыл түсті геохимиялық 

типтер (тау жыныстары үшін) кең таралған. топырақтың ежелгі тотығуы және 

кейінгі эпигенетикалық қалпына келуі). Жалпақ горизонт-бұл бірқатар 

элементтердің эпигенетикалық концентрациясының дамуы үшін де, 

экзодиагенетикалық және диагенетикалық (сирек жер, иттрий, скандий) 

элементтер үшін де қолайлы орта. 

      Жалпы алғанда, бор шөгінділерінің таралу аймағының жалпақ 

шөгінділерінің қалыптасу кезеңінің соңында аймақтық тегістеу және тотығу 

жағдайында ауа-райының даму кезеңі болды. 
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Сурет 4 – Шу-Сарысу провинциясының стратиграфиялық картасы  
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4.3     ЖОҒАРҒЫ ЖОҒАРҒЫ ОЛИГОЦЕН-НЕОГЕН-ТӨРТТІК 

НЕОТЕКТОНИКАЛЫҚ ҚФК. 

 

 Палеоген жүйесі. Уванас (канжуган) горизонты-P11-2 uv. Уханас 

горизонтының шөгінділері, Уюк және Иқан горизонттарының жыныстарымен 

қатар, аз дәрежеде болса да, Интымак уақытына дейінгі эоцен эрозиясына 

ұшырады. 

Горизонттың шөгінділері жоқ аймаққа шағын (20 м дейін) және орташа (50 м 

дейін) қуаттардың кең жолағы жақын орналасқан. Қалған аумақта қуаттылығы 

50...60 м – ге дейін басым, оның аясында палеоцен рельефінің төмендеуінде 

шөгінділердің үлкен қуаты бар учаскелер бөлінеді-80...90 және тіпті 100 м. 

Жоғарыда жатқан уюкскийге қарағанда, Уванас горизонты континенталды 

түрлі-түсті сазды-қиыршық тасты-құмды түзілумен ұсынылған. Шөгінділердің 

фациальді түріне, эрозия дәрежесіне, литологиялық құрамына байланысты 

Горизонт қимасының бірнеше түрі бөлінеді. 

 Үйік  горизонт-Р 2-Р 1uk. Палеоген горизонтының тау жыныстары –                

үйік – бүкіл алаңында ерекшеленбейді соңында орта эоцена (қр прединтымакское 

уақыты), ал шығысқа қарай іздеу алаңдары мүлдем байқалған. Жалпы, Үйік 

горизонтынің сыналау сызығы қарастырылып отырған меридионалды ауданда 

(іздеу алаңынан оңтүстікке қарай) және одан әрі солтүстік – батыста байқалады.[1] 

Горизонт құрылымында үш қорап (подгоризонт)бөлінеді: 

а) төменгі қызылчин құрамында көмір саздары басым;  

б) орташа, өнімді, едәуір құмды, алевролиттер, саздар, саздар мен 

алевропелиттердің түйіршіктері бар;  

в) жоғарғы, едәуір сазды, суға төзімді. 

 Қиманың саздылығы ауданның шығыс бөлігінен батысқа және оңтүстік-

батысқа қарай өседі. Горизонт шөгінділерінің ең көп таралған қуаты – 30...40 м, 

ең үлкен иілісі-60...80 және 120 м дейін. Механикалық құрамы жағынан құмды 

жыныстардың ұсақ түйіршікті және орташа түйіршікті сорттары басым. Үйік 

горизонтынагі саздар негізінен монтмориллонитті. 

Үйік горизонтының шөгінділері негізінен сұр түсті (пириттік) бастапқы 

геохимиялық типке сәйкес келеді. 

Қарастырылып отырған ауданның көп бөлігінде үйік горизонтының өткізгіш 

шөгінділері эпигенетикалық қабат тотығуына ұшырайды. Горизонттағы 

қойнауқаттық тотығудың орамдық аймақтық фронты оңтүстік-батыс бағытта 

байқалады. 

Жоспардағы және қимадағы өзінің литологиялық – геохимиялық 

ерекшеліктері мен құрылымы бойынша тұйық горизонттың шөгінділері қаттық 

инфильтрациялық процесті дамыту және қалпына келтіретін геохимиялық 

тосқауылда кен түзілу үшін қолайлы болып табылады. Горизонт жыныстары теңіз 

сұр-құмды-сазды түзілімдерге жатады, олар су өткізгіш ұсақ түйіршікті және 

күйдірілген өсімдік қалдықтары мен темір сульфидтері бар орташа түйіршікті 

құмдарды қамтиды.  

Иқан горизонты Р3. Үйік және жоғарыда орналасқан Иқан горизонтының 

шөгінділері жақын фациалды-палеогеографиялық жағдайларда пайда болды. 
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Горизонттың жергілікті оқшауланған даму учаскелері шағын депрессияларда, 

олардың үздіксіз жабыны жоқ жерлерде болады деп болжанады. 

Жалпы, горизонттың орта эоцен шөгінділері жоспар мен бөлімдегі үлкен 

фазалық өзгергіштікпен сипатталады. Жоспарда алдымен аллювиалды және 

аллювиалды – дельталық, содан кейін солтүстік – батыс және жақын шеткері 

бағыттарға бағытталған су асты - дельталық құмды "ағындар" іздеу алаңынан 

батысқа және оңтүстік – батысқа қарай ашық теңіз шөгінділерімен 

ауыстырылады. Бөлімде құм қабаттары бір немесе бірнеше ішкі су өткізгіштермен 

бөлінеді. 

Горизонт шөгінділерінің арасында жыныстардың екі бастапқы геохимиялық 

түрлерінің түрлері күрт басым-сұр (құм) және жасыл (саз). Горизонт жыныстары 

жұмыс алаңынан оңтүстікке қарай қойнауқаттық тотығуға ұшырады үзік - үзік 

уран кенденуімен солтүстік – солтүстік – шығыс (қысқа мерзімді) бағытта 

ығыстырылған. Иқан горизонты-бұл эпигенетикалық кенді қалыптастыру үшін 

қолайлы шөгінділердің фациалды литологиялық кешені. Құрылыстың 

күрделілігіне байланысты ол ауданда толық зерттелмеген. 

 Интымак горизонты-P 2-3 im. Орта эоценнің соңында тектоникалық 

белсенділіктің қысқа мерзімді фазасы байқалады, ол ең кең орта – кеш эоцендік 

теңіз трансгрессиясының алдында болды. Бұл фаза Тұран плитасының шеткі 

бөліктеріндегі Интымак горизонтының негізінде, атап айтқанда Шу – Сарысу 

депрессиясында көрініс тапқан аймақтық бұрыштық келіспеушілікте көрініс 

тапты. 

Ауданның шығыс бөлігіндегі бор және домезозой жыныстарының бұлыңғыр 

бетіне негізінен Горизонт түбінің сазды шөгінділері жатады, ал 20...50% және 

50...80% құмды шөгінділер олардың жоқ жерлерінен біршама қашықтықта 

орналасқан. 

Ұңғымалардың сиретілген желісі және Интымак горизонтының едәуір қуаты 

1:200 000 масштабында барынша іздестіру қызығушылығын тудыратын су асты – 

дельталық фациялардың шөгінділерін қайта ашуға мүмкіндік бермеді. 

Интымақ горизонтының тән қимасы Уванас кен орны ауданында (төменнен 

жоғары)байқалады.: 

а) қалыңдығы негізінде базальды қабат бөлінеді – сазды – қиыршық – құмды 

шөгінділердің аз қуатты (2 ...4 м дейін) фосфоритті горизонты. 

б) көптеген фосфатизацияланған балық қалдықтары бар үзік – үзік қабатты 

жасыл – сұр саздардың төменгі қорабы. 

в) ортаңғы қорап ("алеврит қабаты") – көкшіл – жасыл түсті қабатталмаған 

сазды құмдар (құмтастарға дейін) және сазды алевриттер (алевролиттерге дейін).  

г) жоғарғы қорап – құрамында ұсақ түйіршікті органикалық заттар бар қара сұр 

және қара көлденең қабатты саздар. 

Жоғарғы қабаттың неоген бөлігіне Бетпақдала свитасы мен тоғызкен свитасы 

кіреді 

Бетпақдала свитасы-Р 2-N 1. Платформалық фазаға байланысты бұл 

аймақтағы қозғалыстар алдымен Интымак теңізінің регрессиясы пайда болады 

және 8-9 миллион жылға созылатын шөгінділердің жиналуында үзіліс пайда 

болады, содан кейін Бетпақдала свитасының қызыл түсті сәл карбонатты 
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шөгінділері жиналады. 

 Бетпақдала свитасының қуаты кең ауқымда өзгереді-10-нан 180 м-ге дейін, 

іздеу алаңында 20...30-дан 40...45 м-ге дейін. 

 Тогускен қалыңдығы-N 2-N 2. Шөгінділердің бұл сериясы бірқатар 

жергілікті свиталарды біріктіреді, 

Арал, Павлодар, асказансор, Андасай, кеңшағыр – олардың бөлінісіндегі 

жағдай біржақты анықталмаған. Қалыңдығының жасы шартты түрде орта 

миоценнен жоғарғы плиоценге дейін қабылданады. 

Тогускен қалыңдығының төменгі шекарасы базальды құмтас қабатының 

болуымен анықталады. Қарастырылып отырған аудандағы қалыңдықтың жоғарғы 

шекарасы оның жабылатын төрттік шөгінділермен байланысы болып табылады. 

Төрттік жүйе. Зерттелген аймақта төрттік шөгінділер барлық бөлімдермен 

(эоплейстоцен, плейстоцен, холоцен) және сілтемелермен (төменнен қазіргі 

заманға дейін) және генетикалық кешендермен ұсынылған. Ауданның көп 

бөлігінде төрттік шөгінділердің толық кесілуі байқалады. Шөгінділердің қуаты 

2...5, 10 м-ден 20...30 м-ге дейін, сирек 40... 50 м. 

Төменгі төрттік шөгінділер (Q1) негізінен делювиалды – пролювиалды тас – 

тасты, қиыршық тасты – тасты типтермен, көбінесе әк – сазды цементтегі 

конгломераттармен және кальцийлі құмтастармен ұсынылған. 

 Төменгі төрттік шөгінділердің аллювиалды фациялары Шу мен Талас 

өзендерінің ежелгі террасаларын құрайтын ұсақ түйірлі кварц құмдары мен 

құмдақтардан тұрады. 

Орташа төрттік шөгінділер (QII) негізінен аллювиалды – пролювиалды, тас 

қоспасы бар және саз қабаттары бар көп түйірлі құмдармен ұсынылған. Шу және 

Талас өзендерінің Жайылма үстіндегі екінші террасаларын құрайды. 

Жоғарғы төрттік аллювиалды шөгінділер (QIII) өзендердің алғашқы 

террассаларын құрайды. Құрамында көп түйірлі құмдар, құмдақтар, малтатас 

қабаттары бар саздақтар басым. Қазіргі шөгінділер (QIV) өзендер мен құрғақ 

атыраптардың Жайылма және арналық аллювийімен, көлдік жауын – шашынмен 

(құмдар, саз қабаттары бар құмдақтар), шығару конустарының делювиалдық – 

пролювиалдық материалымен, Эол құм массивтерімен (ауданның оңтүстігінде, 

Шу өзенінің ежелгі алқабы шегінде), сондай-ақ құм қосылған тақыр-сортаң тұзды 

саздармен ұсынылған және қиыршық тас. 

 

4.4 ИНТРУЗИВТІ МАГМАТИЗМ 

 

  Орта және кеш палеозойда квазиплатформалық режимде дамыған Шу-

Сарысу депрессиясы аймағы осы кезеңнің интрузивті магматизмінің өте әлсіз 

көріністерімен сипатталады. Неғұрлым кең интрузивті магматизм прекамбрийде 

көрінеді 

Орта-жоғарғы-палеозой шөгінділерінің астындағы едәуір тереңдіктегі 

төменгі палеозой қатпарлы негізі. 

Аймақтың ежелгі кристалды негізінің құрамы Жердің ежелгі 

құрылымдарының жасыл тасты белдеулерінің базальтоидтарына сәйкес келеді. 

Үлкен Қаратауда магмалық жыныстар неғұрлым толық дамыған, дегенмен 
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көріністердің ауқымы шектеулі. 

Интрузивті магмалық кешендер жасына қарай төменгі протерозойдан пермо-

триасқа дейін бөлінеді. 

Келесі магмалық кешендердің интрузиялары жобаланған іздеу алаңында 

бөлінген. 

Алмалы кешені , ерте палеозой габбро-гипербазитті формация. 

Алмалы кешеніне тастың гипербазиттер массиві (Ю.В. Дмитровскийдің 

мәліметтері бойынша). Ол Уванас (Шығыс – Ұлытау) аймақтық ақауы бойымен 

14 км-ге созылып жатыр, ал ені 1,6 км, тасты көтерілісінің Түленді шығыңқы ось 

бөлігінде байқалады (2, 3-қосымша). Гипербазиты Тасты массив (серпентинизи – 

ған пироксениты, перидотиты, дуниты) ассоциируют с базальтами алданской 

қабатының қалыңдығы шамамен кембрийского құқылы. Ортаңғы ордовиктің – 

төменгі карбонның қоршаған қабаттарымен байланыс-тектоникалық. 

Жоғарғы ордовикке гранодиорит – гранитті формация) геофизикалық 

деректер бойынша бөлінген, Көкшетау ақауы бойымен байқалатын гранодиоритті 

құрамның терең массивіне жатады. Бірқатар белгілері бойынша ол жоғарғы 

ордовик жасындағы Кендіктас гранитоидтарының Қордай кешенінің 

массивтеріне ұқсас. 

Қызылжартас және Құрманчитин кіші интрузиялар кешені . Көкшетау 

жарықшағының оңтүстік-батыс жағында Ю. В. Дмитровский (45, 46)  

Төменгі-ортаңғы ордовиктің құмтастарынан өтетін 4 кішкентай гранитоидты 

денелер. Құрамы бойынша олар кварцты диориттер – кварцты монцониттер 

тұқымдастарының мүйізтұмсық диориттеріне сәйкес келеді және ерте – орта 

девонның (D1-2) кіші интрузияларының қызылжартас және құрманчитин 

кешендеріне жатқызылған.Диабаздардың, габбро – диабаздардың және 

микродиориттердің төменгі тас көмір кешені. Тастың көтерілу шегінде l-42-

XXVIII парағында диабаздардың, габбро – диабаздардың, микродиориттердің 

силлалары мен даекаларының домезозойлық негізінің бетіне ауданы бойынша 5 

шағын шығу белгіленген. Олар бөлімде базальт горизонттары бар төменгі 

карбонның турней шөгінділерінің даму өрісінде. Сондықтан бұл кешен құрамы 

жағынан турней ярусының базальттарымен салыстырылатын кіші интрузиялар 

соңғыларының гипабассальды субвулканикалық фациясына жатады. 

 

 4.5 Ауданның және іздеу ауданының тектоникалық құрылысы  

 

Өңірдің жер қыртысы қимасында төрт құрылымдық қабат – 

"қабат"бөлінеді: 

А. Метабазальт қабаты-шартты-ерте протерозойлық бессаз 

құрылымдық-формациялық кешені (ҚФК). 

Б. Гранит-метаморфты қабат (ГМҚ) немесе кристалл негізі, оның ішінде 

рифей (R), Байкал (V) және каледон (μ1 – O3) құрылымдық және 

формациялық кешендер. 

В. Литификацияланған шөгінді қабат (D2 – P2) – орта кеш палеозой. 

Г. Әлсіз құрғатылған шөгінді қабат (Т2 – Q) – мезозой – кайнозой. 

Метабазальт қабаты осьтік Қаратаудың Көкжот аймағында ғана 
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бөлінеді, мұнда ол амфиболиттер мен дифторлық тақтатастармен ұсынылған. 

Шу-Сарысу депрессиясында бұл қабат бөлінбейді және оның құрылымы үш 

деңгейлі болып саналады. 

Қарастырылып отырған аймақтағы домезозой түзілімдерінің негізгі 

бөлігін, оның ішінде іздеу алаңын, литификацияланған шөгінді қабаттың 

шөгінділері алады (орта – жоғарғы палеозой ҚФК). Тастың көтерілуіндегі 

аумақтың аз ғана бөлігі гранит – метаморфты қабаттың (ГМҚ) немесе рифей, 

Байкал (іздеу алаңы аймағында белгісіз) және каледон ҚФК-нің кристалды 

іргетасының құрылуынан тұрады. 

Рифей іздеу алаңынан батысқа қарай батыс және Шығыс Аранда 

көтерілуінде ұңғымалармен ашылды, ол жоғарғы протерозойдың терригенді 

– вулканогенді (шифер –порфироидты) түзілімдерімен ұсынылған. Іздеу 

алаңында оның геофизикалық зерттеулер деректері бойынша 1 – 2 км астам 

тереңдікте болуы болжанады. 

Каледон аймағының бойындағы рифтогендік құрылымда дамыған тасты 

габбро – гипербазит опиолит кешенімен ұсынылған. Сол құрылымға 

флишевой (μ3 – O1) және ордовиктің терригенді вулканогендік 

формациясының даму блоктары кіреді, олар гранодиорит – порфирмен, 

болжам бойынша, курманчинский ерте-орта Девон кешенінің порфирімен 

сынған. Гранит-метаморфтық қабаттың құрылымы негізінен солтүстік – 

батыс бағытта орналасқан. 

Аймақтың дамуының кейінгі геологиялық тарихында блоктардың 

көтерілу немесе иілу тенденциясы сақталды. 

Үшін құрылымдардың іргетасын тән ұзын кеме тәрізді изоклинді, жиі 

опрокинутые қыртыстарды бастап выдержанным простиранием осьтердің. 

Тау жыныстарының терең метаморфизмі, олардың стратификациясы, 

метасоматикалық дамуы жиі байқалады. 

Литификацияланған шөгінді қабат- аралық құрылымдық қабаты (АҚҚ). 

Мезозой-кайнозой құрылымдық кешенінің әлсіз құрғатылған шөгінді 

қабаты депрессия шегінде үздіксіз қабатпен дамыған. Бұл құрылымдық 

кешенде үш деңгей ерекшеленеді: төменгі – триас-юра активтендіру, орта – 

бор – палеоген платформалық және жоғарғы – кеш олигоцен – төрттік 

активтендіру. Олар Альпі тектоникалық циклінің ерте, орта және кеш 

кезеңдеріне жауап береді. Жұмыс алаңында төменгі деңгейдің (триас-юра) 

шөгінділері жоқ. 

 Шу-Сарысу ойпатының шегінде литификацияланған шөгінді орта кеш 

палеозой түзілімдерімен кристалды іргетастың құрылымдық жоспарының 

мұралануының жоғары деңгейі белгіленді. 

Ең маңызды және кең таралған – бұл солтүстік-батыс бағыттағы 

дизьюнктивтер. Каледон кезеңінде пайда болған негізгі блок-пликативті 

құрылымдардың созылуымен сәйкес келеді. Оларға іздеу алаңындағы және 

айналасындағы бас Қаратау, Ақсұм, Созақ (өңірдің оңтүстігінде), Көкшетау 

(Жезқазған – Көкшетау), Уванас, Мыңқұдық, Жоан – Обь және т. б. ірі 

аймақтық тереңдік жарылыстар жатады. Солтүстік-шығыс бағыттағы 

ақаулар (созылу диапазоны – 30 – 600), бірқатар зерттеушілердің пікірінше, 
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жас. 

Қозғалыс түрі бойынша үлкен ақаулар – бұл блоктардың үлкен 

амплитудасы бар қалпына келтіру – көтеру-ығысу құрылымдары. 

Іздеу алаңында және оның айналасында кішігірім III ретті жарылғыш 

құрылымдар – субендік, солтүстік-шығыс және близмеридиандық 

бағыттардың ақаулары дамыған. Олар мезозой-кайнозой қақпағының 

түбіндегі қабаттардың жылжуы мен иілуінің шамалы амплитудасы бар (10-

40 м дейін) флексорлы – жарылғыш құрылымдардың ерекшеліктерімен 

сипатталады. 

 

 4.6 Пайдалы қазбалар 

 

Аудандағы негізгі пайдалы қазбалар қазіргі уақытта жетекші геологиялық-

өнеркәсіптік типтегі уран болып табылады – қабат тотығуының аймақтық 

аймақтарына байланысты қабат-инфильтрациялық. 

Өнеркәсіптік кен орындары палеоген түзілімдеріндегі аймақтық БТА – мен 

байланысты – жобаланған іздеу аймағының шегінде Уванас, оңтүстікке қарай 

Төртқұдық, Мойынқұм, Қанжуған кен орындары, жоғарғы бор шөгінділерінде-

Ақдала кен орны, оңтүстікке қарай, жалпақ іздеу алаңының солтүстігінде. 

Іздеу аумағы мен оның айналасындағы бұрғылау домезозой іргетасының 

шөгінділерінде мыс, мырыш, қорғасынның көптеген қалыптан тыс 

концентрациясы мен минералдану нүктелерін анықтады. Алайда, қойылымға 

лайық объектілердің егжей-тегжейлі бағалау жұмыстары табылған жоқ. 

Өткен жылдардағы жұмыстар палеогеннің, неогеннің және жоғарғы 

бордың борпылдақ шөгінділеріндегі сирек кездесетін элементтердің 

айтарлықтай санын анықтады. Сирек кездесетін жерлердің таралуы және 

иттрия көп деңгейлі, платформалық бор – палеоген шөгінділерінің көптеген 

горизонттарын қамтитыны анықталды. Сирек жер элементтерінің, негізінен 

иттрий мен лантанның аномалды концентрацияларының негізгі бөлігі 

палеогеннің ынтымақ, иқан, үйік және уванас горизонттарының құмды – сазды 

шөгінділерінен келеді. 

Іздеу алаңының шығысында орналасқан және сирек кездесетін жер кен 

орындарына жатқызылған Жамшы  учаскесі үлкен қызығушылық тудырады. 

Кен орны учаскесінің координаттары – 45о01'33"- 45о02'15" С. Е., 69о33'50"- 

69о34'45" ш. б. учаске Созақ ауылынан солтүстік-шығысқа қарай 130 км жерде 

орналасқан. 1962-1967 жылдары Қаратау экспедициясының Тантай отряды 60 

км. Кенденуді анықтады.. 

Эрозиясы бар бор шөгінділері (палеоценнің, төменгі және орта эоценнің 

шөгінділері эрозияға ұшырайды) және шамалы бұрыштық сәйкессіздіктер 

Интымак горизонты арқылы қабаттасады, олар түбінде ұсақ түйіршікті сазды 

құмдардан тұрады, олар жоғары қабатты (жапырақты) саздарға айналады. 

Қабаттасатын кешен Бетпақдала свитасының қызыл түсті саздарымен және 

қуаты аз (20 м дейін) жабындымен ұсынылған төрттік шөгінділер. Борпылдақ 

жамылғының шөгінділері төменгі Шу көтерілісінің оңтүстік бөлігінде 

субгоризонталды жатумен сипатталады. 
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 5. 2017-2020 ЖЫЛДАРЫ ШЫҒЫС ЖАЛПАҚ АЛАҢЫНДА ІЗДЕУ-

БАҒАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 

 5.1 Ауданның және Іздеу ауданының тектоникалық құрылысы 

 

Іздеу алаңының және қоршаған ауданның геофизикалық, құрылымдық-

геофизикалық ерекшеліктері терең және құрылымдық-тектоникалық құрылым 

элементтері туралы түсініктердің негізін құрады және тиісті графикалық 

қосымшаларда көрсетілген. Жұмыс ауданы бойынша аймақтық 

гравиметриялық және магниттік өрістер, жергілікті гравиметриялық және 

магниттік аномалиялар бойынша деректер көздерде келтірілген (7, 8).  

     Шу-Сарысу ойпатының шегінде литификацияланған шөгінді орта кеш палеозой 

түзілімдерімен (АҚҚ) кристалды іргетастың құрылымдық жоспарының 

мұралануының жоғары дәрежесі белгіленді.  

      АҚҚ блоктары тектоникалық тігістермен шектеледі-әр түрлі созылу, тереңдік 

және тәртіп бұзылулары.  

      Іздеу алаңының аймағында солтүстік-батыс бағыттағы ақаулар, оларға 

диагональды солтүстік-шығыс бұзылулар және ортогональды – субширотикалық 

және меридиандық бұзылулар жиі кездеседі. Ортогональды желінің ақаулары 

геологиялық тарих барысында неотектоникалық кезеңге дейін циклді түрде 

жаңартылған ең көне болып табылады.  

      Ең маңызды және кең таралған-бұл солтүстік-батыс бағыттағы 

дизъюнктивалар, олар негізгі блок-пликативті құрылымдардың кеңеюіне сәйкес 

келеді. Оларға іздеу алаңындағы және айналасындағы ірі аймақтық тереңдік 

жарылыстар жатады-Көкшетау (Жезқазған-Көкшетау), Уванас, Мыңқұдық, Жуан-

Төбе, Кемпірсай және басқа да солтүстік – шығыс бағыттағы ақаулар олармен 

байланысты және бірқатар зерттеушілердің пікірінше, жас.  

       Қозғалыс түрі бойынша үлкен ақаулар-бұл блоктардың үлкен амплитудасы 

бар қалпына келтіру-көтеру құрылымдары.  

       Іздеу алаңында және оның айналасында кішігірім III ретті жарылғыш 

құрылымдар да дамыған-субширотикалық, солтүстік-шығыс және меридиональды 

бағыттағы ақаулар. Олар мезозой-кайнозой қақпағының түбіндегі қабаттардың 

жылжуы мен иілуінің шамалы амплитудасы (10-40 м дейін) бар флексорлы-

жарылғыш құрылымдардың ерекшеліктерімен сипатталады.  

       Іздеу аймағының негізгі құрылымдық элементтері: тасты, төменгі Шу 

көтерілісі, Тесбұлақ депрессиясы, Талас көтерілісі, Бюртускен иілісі.  

Іздеу алаңы мен оның айналасындағы аймақта АҚҚ түзілімдерінің құрамы мен 

қуаттылығында ерекшеленетін домезозой іргетасында көтерілген және түсірілген 

блоктар сериясы байқалады.  

        Көкшетау ойысына оңтүстік-батыстан батыс-Шу баурайы түйіседі. Бұл 

блоктағы мезозой-кайнозой қақпағының қуаты оңтүстік-шығыс бөлігінде 100-110 

м – ден солтүстік-батыс бөлігінде 260-қа дейін өзгереді. Қаптаманың 

қысқартылған қимасы барлық бор горизонттарының, сондай-ақ Интымак 

горизонтының (P22-3) және жоғарыда жатқан бөлімшелердің шөгінділерімен 

ұсынылған, қимада Иқан, үйік және уванас палеоген горизонттарының шөгінділері 
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мүлдем жоқ. Тау жыныстары оңтүстік-батыс бағытта әлсіз (10-ға дейін) көлбеу. 

 

 5.2 Ауданның және іздеу алаңдарының уранға төзімділігі 

       

 Жоғарғы бор-палеогеннің Сулы горизонттарындағы уранды кешендердің 

қабаттық-инфильтрациялық типтері аймақтық БТА ға байланысты, негізінен, 

Қазақстанның оңтүстігіндегі мезозой-кайнозой депрессиялық құрылымдарының 

металлогениясы мен оның уран минералдық-шикізат базасын анықтайды. Осы 

типтегі уран кен орындарының басым көпшілігі әлемдегі ең ірі уран кен орындары 

ретінде қалыптасқан Шу-Сарысу және Сырдария ойпаттарында шоғырланған.  

      ШСД-дағы бор және палеоген шөгінділеріндегі БТА-ның кен түзетін 

фронттарының көпшілігі айқын бөлінген және тұтастай алғанда олар екі бөлек 

бөлінген, өзара жақын орналасқан палеоген горизонттарындағы БТА фронттарына 

қатысты (Уванас, Тортқұдық, Мойынқұм және Қанжуған кен орындары) және 2) 

және одан да көп бір-бірімен бөлінген бор шөгінділеріндегі тотығу шекаралары 

(Жетіконұр, жалпақ, Ақдала, Шолақ-Эспе, Мыңқұдық, Инкай және Буденновское 

кен орындары). 

       Перспективалық жобада Шығыс сквердің солтүстік бөлігінде бөлінген Шығыс 

Жалпақ алаңдағы іздестіру жұмыстары бастапқыда Интымак горизонтының 

(свитаның) базальды бөлігінің су асты-дельталық шөгінділерінің бұзылу 

аймағында және аз дәрежеде жоғарғы бордың (негізінен Жалпақ горизонттың) 

континентальды құм қабаттарында өнеркәсіптік кенденуді анықтауға бағытталған. 

Шығыс Мойынқұм ауданы, оның аз зерттелген бөлігі интымактың базальды 

қабаттарында кенденуді толық іздеуден бөлінген. Бірақ материалдарды жинау, 

өңдеу, геологиялық учаскелерді байланыстыру процесінде екі аудандағы жағдай 

өзгерді, ал оңтүстігінде – Шығыста күрт өзгерді. Сондықтан төменде біз іздеу 

алаңдарының геологиялық сипаттамасы мен перспективаларын бөлек 

қарастырамыз. 

 

 5.3  Шығыс Жалпақ алаңы 

  

      Перспективалы жоба ол Шығыс Уванас солтүстікке қарай Шығыс алаңның 

солтүстік бөлігінде бөлінді және жалпақ горизонты Ақдала кенорнының оңтүстік-

оңтүстік-батысқа қарай Шығыс және Солтүстік қапталдарына дейін Жалпақ 

кенорнының табиғи жалғасы болды. Барлық геологиялық материалдарды 

дайындау барысында бөлінген алаң бойынша мақсатты қондырғылар елеулі 

өзгерістерге ұшырады.  

     Ақдаланың шығысындағы Тогускен иілісінің батыс беткейіндегі алғашқы 

радиоактивті аномалияларды 1969 жылы жоғарғы бор шөгінділерінде ЮКГУ-нің 

Қарадала партиясы анықтады. 1970 жылы I СВ бағдарлаудың аймақтық профилін 

бұрғылау кезінде Мыңқұдық және Инкұдық горизонттарының құмды және сазды 

шөгінділеріндегі баланстан тыс кендену белдемділік тотыққан шөгінділер 

арасында сұр түсті қалдықтарда оқшауланды. Ашылған кенденуді кеңейту 

перспективаларының болмауына байланысты Инқұдық теріс баға алды. 1988-1991 

жылдары 27 экспедициясы Жалпақ кен орнында егжей-тегжейлі барлау жүргізді 
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және болашақ іздеу аумағы осы жылдары кенорнының оңтүстік қапталы ретінде 

бағаланды.         

     Фланг шегінде шамамен 20 км бойы профиль бойынша 1600-ден 200-100 (50) 

м-ге дейінгі қадаммен 3,2 км арқылы 384-тен 544-ке дейін бағдарлаудың 5 іздеу 

профилі бұрғыланды. жалпақ горизонты кендену, негізінен,    жалпақ 

кондициялары бойынша баланстан тыс параметрлермен олардың 4-інде (488-544), 

іңкүкте 3-те (416, 480, 512 және 544) және Мыңқұдық горизонтына 2-де (512 және 

544) ашылды. 512 және 544 профильдер бұрын анықталған Инкұдық көрінісі 

аймағынан өтті. Жүргізілген жұмыстардың нәтижелері бойынша Оңтүстік қаптал 

параметрлерінің төмен болуы және нашар ізденуі салдарынан жалпақ кен орнын 

геологиялық бөлуге енгізілмеген.  

       Геологиялық позициядан бөлінген іздестіру учаскесі (Шығыс Жалпақ 

учаскесі) оның оңтүстік-батыс және Батыс бұрылысындағы аттас кенорнының кен 

тұтқыш горизонтынің жалғасы болып табылады және Көкшетау білігінің шегінде 

Ақдала кенорнының ендік кен аймағына өтеді. Шын мәнінде, бұл Көкшетау 

жарылыстарының аймақтық жүйесімен, орталық бөліктегі Бюрту иілуімен және 

Батыс қапталдағы Көкшетау (Уванас) білігімен қиындаған бірыңғай кен аймағы.  

       Жобаны дайындау барысында Шығыс Жалпақ учаскесі бойынша 20×10 км 

алаңдағы 215 бұрғылау ұңғымасы талданды және өңделді, әртүрлі мақсаттағы 20 

– дан астам геологиялық қималар салынды, желінің тығыздығы барлық үш кен 

сыйымды горизонттарда Жалпақ, Инқұдық және Мыңқұдық кенттерінде БТА-ны 

байланыстыруға мүмкіндік берді. Желілердің тығыздығы бойынша да, олардың 

бағыты бойынша да іздеу әдісі жасалды. Бұрғылаудың күрделілігі 

құрылымдардың меридионалдыдан субширотқа дейінгі бұрылысында аймақтық 

аймақтардың созылу шекараларының бірыңғай бағытын ұстамау болып табылады. 

650-700 астындағы барлау профильдерінің солтүстік-шығыс бағыты, оның астында 

бүкіл Жалпақ бөлімі барланғаны анықталды, Шығыс Жалпақ бөлімінде онша 

қолайлы емес, өйткені кейбір профильдер сыналау шекараларының бойымен әдейі 

салынған. Сондықтан, сайтта іздеу жұмыстарын жобалау кезінде профильдердің 

бағытын солтүстік-батысқа қарай 350 – ға орналастыруға тура келді; іздеу 

профильдерінің негізгі бағыты меридианға 300-да қабылданды, бұл кен 

орындарының негізгі морфоэлементтерінің-алдыңғы қатарлы шығанақтар мен 

артқы жабулардың қалыпты қиылысуын қамтамасыз етеді. Қабылданған желінің 

тығыздығы 1600-800×400-200(50) м, кен тораптарындағы профильдер арасында 

400 м дейін қалыңдатылған. Кернді бұрғылау белдемділік тотығудың кен түзуші 

аймақтарының сыналануы күтілетін барлық үш горизонт бойынша жүзеге 

асырылады. 

 

 5.4  Шығыс Жалпақ іздестіру алаңының гидрогеологиялық 

бөлімшелерінің сипаттамасы  

 

      Іздеу учаскесі үшінші ретті Тасбұлақ артезиан бассейнінің оңтүстік-батыс 

бөлігінде орналасқан, ол екінші ретті аса ірі Шу-Сарысу артезиан бассейнінің 

құрамына кіреді (сурет. 3.1). Шу-Сарысу бассейні-Шу қоршайтын тау 

неотектоникалық құрылыстармен жанасқан, батырылған орталық және көтеріңкі 
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шеттік бөліктері бар жартылай тұйық құрылым-және жер асты суларының 

аймақтық ағындарының қалыптасу аймағы болып табылады.  

      Тасбұлақ артезиан бассейнінде екі гидрогеологиялық қабат ерекшеленеді: 

төменгі (немесе іргетас) палеозой жыныстарынан және мезозой-кайнозой шөгінді 

жыныстарынан тұратын жоғарғы (немесе платформалық қақпақ).  

      Жоғарғы гидрогеологиялық қабат екі сулы сериядан тұрады - неоген-төрттік 

және бор-палеоген.  Неоген-төрттік сериядағы стратиграфиялық белгісі, 

литологиялық құрамы және жату жағдайлары бойынша:  

- Жергілікті-су тұтқыш жоғарғы олигоцен-төменгі миоцен  шөгінді терригенді-

карбонатты горизонт ( Р32-N11); бор-палеоген сериясында:  

- Сулы теңіз орта-жоғарғы эоцен горизонты - P22-3;  

- Сулы палеоцен-эоцен жағалау-теңіз және жағалау-дельталық, су асты-дельталық 

шөгінді кешені-P12-P21;  

- Сулы палеоцендік делювиалды-аллювиалды кешен - P11-2;  

- Су тұтқыш жоғарғы бор континенттік кешені-К2t1-m.   

Төменгі гидрогеологиялық қабатта кингир свитасының Пермь түзілімдерінің 

(P1kn) жарықшақты-қабатты сулары орналасқан.  

 Жергілікті-Сулы жоғарғы олигоцен-төменгі миоцендік шөгінді терригенді-

карбонатты горизонт (Р32-N11) Бетпақдала шөгінділерінде жатыр, олар жоғарғы 

эоцен саздарының эрозияға ұшыраған бетінде стратиграфиялық сәйкессіздікпен 

жатыр және қуаты бірінші метрден аспайтын борпылдақ төрттік түзілімдермен 

(тақыр саздақтар, құмдақтар, құмдар) жабылады. Су өткізгіш шөгінділер 

қиыршықтас қоспасы бар әр түрлі түйірлі, қоңыр түсті дала шпаты-қызыл түсті 

құмдармен ұсынылған. Құмдар қалыңдығы 20 м-ден 35 м-ге дейін карбонатталған 

тығыз саздармен жабылған, олар төменгі су өткізгішінің рөлін атқарады.   

      Жалпақ кен орнындағы жұмыстардың нәтижелері бойынша судың сазды су 

бөгетінің үстіндегі құмдарда линзалар түрінде жиналатыны анықталды. Кен 

орнындағы суландырылған ұңғымалардың дебиті деңгейі 2,6 м-ден 3,4 м-ге дейін 

төмендеген кезде 0,05 дм3/с-дан 0,1 дм3/с-ға дейін, меншікті дебиті 0,04 дм3/С-дан 

0,04 дм3/с-ға дейін құрайды. 

 

 5.5  Шығыс Жалпақ алаңында ашылған уран кенденуінің сипаттамасы  

  

      Жалпақ кен орны макроритм шөгінділеріндегі белдемділік тотығудың кенді 

фронтының миемерионды бөлігіне орайластырылған. Ол жоспардағы кен 

шоғырларының қарапайым морфологиясымен және олардың созылу 

контурларының төзімділігімен сипатталады. Кенді бақылайтын басты фактор-

кенденудің БТА сыналану шекарасына орайластырылуы. Кенорнының кеш бор 

шөгінділері қимасындағы эпигенетикалық тотығу екі қуатты көп қабатты қабат 

аймақтары түрінде дамиды: төменгі және жоғарғы. Төменгі аймақ Мыңқұдық және 

Инкұдық горизонттарымен, ал жоғарғы аймақ жалпақмен шектеседі.  

      Жалпақ кен орнында өнеркәсіптік кендену жалпақ шөгінділерінде дамып келе 

жатқан қойнауқаттың жоғарғы тотығу аймағымен және тек оның төменгі 

шекарасымен байланысты. Төменгі подгоризонттың сұр түсті шөгінділерінде 

қойнауқаттық тотығу жоғарғы подгоризонттың қалпына келтірілген жыныстарына 
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қарағанда әлдеқайда ертерек пайда болады, мұнда батыс жағынан 6-10 км 

қашықтықта БТА-ның жарылуы байқалады.  

      Жалпақ төменгі горизонтындағы БТА-ның сыналау шекарасы төменгі су 

тығынынан күрт немесе біртіндеп жоғары көтеріліп, оның шегінен жоғары 

деңгейдегі шөгінділерге шығады. Төменгі подгоризонт шөгінділері қандай да бір 

бөлікке тотыққан кен алаңының бөлігі (қойнауқаттық тотығудың сыналуының 

басынан жоғарғы подгоризонт шөгінділеріндегі тотығудың төменгі шегінің 

шығуына дейін) Әлеуетті кенді болып табылады. Ең бай кен шоғырлары 

қойнауқаттық тотығудың сыналуының (төменгі су тірегінен ажыраудың) басталу 

аймағында оқшауланады. Төменгі су бөгетінен жоғары шөгінділерге көтеріліп, 

тотығу шекарасы кейде күрт төмендейді, кейде төменгі су бөгетіне қайта жетеді, 

төменгі подгоризонттың қышқылданбаған шөгінділерінің учаскелерін жасайды. 

Бұл учаскелер біркелкі емес қалпына келтіру қасиеттерімен сипатталады және 

көбінесе уран кенденуімен бірге жүреді.  

      Жоғарғы горизонт шөгінділеріндегі БТА -ның жоғарғы шекарасы, әдетте, 

кенденумен бірге жүрмейді, өйткені Горизонт шатырының жыныстары 

сингенетикалық тотығады, содан кейін қайтадан азаяды, төмен төмендету 

қасиеттерімен, сильфидтер мен көмір детритінің болмауымен сипатталады.  

      Кенорнының шегінде кен байыту фронтының жақын меридионалды учаскелері 

кенденудегі үзілістерге (Солтүстік, Орталық және Оңтүстік учаскелері) сәйкес 

келетін жақын ендік бағыттағы бірнеше иілімдермен бөлінеді. 
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6.1. ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР КЕШЕНІ 

 

Геологиялық мәселелерді шешу үшін ұңғымаларды зерттеудің геофизикалық 

әдістерінің кешені қолданылды: 

- гамма-каротаж (ГК); 

- көрінетін кедергілердің (КК)  

- өздігінен поляризациялануы (ӨП); 

- инклинометрия (ИН); 

- кавернометрия (КМ); 

- термометрия (ТМ); 

- токты каротаж (ТК). 

Бұл ретте кешеннің алғашқы үш әдісі (ГК, КК, ӨП, инклинометрия, 

кавернометрия) барлық ұңғымаларда олардың мақсатына, міндеттеріне және 

мақсатына қарамастан орындалды. Термометрия және токты және индукциялық 

каротаж, гидрогеологиялық және мониторингтік ұңғымаларда шегендеу 

бағаналарымен және сүзгілермен жабдықталған ұңғымалардың техникалық 

жағдайын бағалау үшін жүргізілді. 

 

6.1.1 Гамма-каротаж 

 

Гамма-каротаж негізгі геофизикалық әдіс болып табылады, оның деректері 

уран кен орындарының әртүрлі типтерін іздеудің, барлаудың және пайдаланудың 

барлық сатыларында қорларды есептеу үшін қажетті кен аралықтарының 

параметрлерін (қуат және массалық үлес) бағалауға мүмкіндік береді.  

Дала жұмыстары "қабаттық-инфильтрациялық үлгідегі уран кен 

орындарында гамма-каротаж бойынша ӨОӘ нұсқаулығының (өлшеулерді орындау 

әдістемесі)"талаптарына сәйкес орындалды. 

 

6.1.2 Аппаратура және жабдық 

 

Ұңғымалық кавернометр ПФК-76 уран ұңғымаларының ашық 

ұңғымаларында геофизикалық зерттеулерге арналған. Құрылғы аспаптың 

ортасынан ұңғыманың қабырғаларына дейінгі төрт өзара перпендикуляр 

қашықтықты өлшеуді қамтамасыз етеді. 

Ұңғымалық радиометр  КСП-60Е және СПР-48МК Аспап ұңғымалардағы 

табиғи гамма-сәулеленудің қарқындылығын өлшеуге арналған және шығарылатын 

импульстік сигналдың гамма-сәулеленудің өлшенетін қарқындылығына сызықтық 

тәуелділігін қамтамасыз етеді. Құрылғы конструкциялық жағынан БСК ВУЛКАН 

және басқалары секілді жердегі тіркеушілермен гамма-каротаж (ГК) жүргізу 

кезінде оның жұмысын қарастырады. 

Ұңғымалық гироскопиялық ГИС-43 инклинометрі 0,5-тен 120° - қа дейінгі 

зениттік бұрышы бар ұңғымалардағы географиялық меридианға қатысты зениттік 

бұрыш пен азимутты өлшеуге арналған.
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1 кестесі 

 

 

 

Қолданылған 

өлшеу 

құралдарының 

атауы 

Түрі, 

маркасы 

Дәлдік 

класы 
Өлшеу дәлдігі 

Жүргізілген өлшеулердің 

мақсаты 

Өлшеу 

дәлдігі 

Бойынша өткізілген іс-шаралар 

берілген өлшеу дәлдігін 

қамтамасыз ету 

Жер үсті және ұңғымалық геофизикалық аппаратура 

    Гамма-каротаж     

Каротаждық 

Тіркеуші 

БСК-

051 

Вулкан 

V3  

4,0  

4,0  

0-10000 мкР/ 

сағ 

0-10000 мкР/ 

сағ  

"Кобра-М" каротаж 

станциясымен 

жиынтықта тереңдігі 

1500 м дейінгі 

ұңғыманың осі бойынша 

тау жыныстарының 

табиғи радиоактивтілігін 

өлшеу үшін, 

7%  

7%  

Сәйкес жыл сайынғы, мерзімдік, 

ведомстволық тексерулер 

РДА.015.050.ПС. радий-226 үлгілі 

сәулелену көзі бойынша 

аспаптарды тоқсан сайын 

градуирлеу 
Кешенді ұңғыма 

аспабы 

КСП-60  4,0  0-10000 

мкР/сағ 

5%  

  

    Инклинометрия     

Инклинометр, 

жер үсті пульті, 

ұңғыма аспабы 

ГИС-43 4,0  0-500– 

зенитный 0-

3600 - 

азимутальный  

Ұңғымалардың зениттік 

және азимуттық қисаю 

бұрыштарын анықтау 

үшін 

30' угол 

зенитный 

±40 по  

азимуту  

  

Жыл сайынғы  

мемлекеттік тексерулер  

аспапты тексеру әдістемесіне 

сәйкес. УДЗ-2-де тоқсан сайынғы 

калибрлеу. 

Инклинометрді 

орнату үстелі 

УСИ-2  4,0  0-900 – 

верт.угол  

0-3600 - 

азимут  

Инклинометрлерді 

калибрлеу үшін 

6' – угол  

60'- 

азимут  

Жыл сайынғы мемлекеттік 

тексеру органы 
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Сурет 5 - Аппаратура және жабдық 
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6.1.3 Электрлік каротаж (КК, ӨП)

Жұмыстың әдістемесі мен техникасы

2017-2019 жылдары үш учаскеде ұңғымалардың айқын кедергісі мен табиғи

поляризациясының модификацияларындағы ұңғымалардың электр каротажы

М1.0а0.1b зондымен КСП-60 ұңғымалық құралымен жүргізілді.

Каротаж деректерін тіркеу цифрлық түрде жүргізілді. Электр каротажының

жылдамдығы гамма-каротаж кезінде ұңғымалық аспаптың жылдамдығымен

анықталды және шектелді.

Іздеу-барлау жұмыстары кезінде көрінетін кедергілердің шамаларын бақылау

өлшеулері үнемі жүргізілді. Негізгі және бақылау каротаждарының деректері

бойынша көрінетін кедергілердің шамаларын анықтау қателігі бағаланды.

Электрлік қасиеттерді өлшеу шарттары-бүкіл қимада суланған борпылдақ

құм-сазды жыныстар. Шығыс Жалпақ горизонттың жалпақ горизонтының

қойнауқаттық суларының минералдануы – 3,2 г/дм3, Мыңқұдық горизонтының

қойнауқаттық суларының минералдануы - 6,1 г/дм3. Бұл КК диаграммаларын жазу

деңгейлерінде көрінеді, ол сәйкесінше резервуардағы судың тұздылығының

жоғарылауымен төмендейді. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде, көп жағдайда, жер

асты суларының минералдануына жақын минералдануы бар бұрғылау ерітіндісі

қолданылды.
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Сурет 6 – Геоэлектрлік қима 
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Сурет 7 – Типтік геоэлектрлік қима 
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Сурет 8 – Типтік геоэлектрлік қима 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Шу Сарысу дипрессиясындағы Шығыс Жалпақ кенорнының ұңғымалық 

геофизикалық зерттеу жұмыстарының  нәтижелері жеткілікті деңгейде 

мәліметтер беретінін көрсетті.  

Шығыс Жалпақ уран учаскесіндегі уранның өнімділік қабатын ҰГЗ 

әдістері бойынша зерттеу жұмыстары және онда қолданылған зерттеулерді 

жүргізу әдістемесі геологиялық тапсырмалмарды толық орындауға және де 

зерттеу жұмыстарының тиімділігін артыруға мүмкіндік берді. 

Зерттеу ауданының құрылымдық-іздеу, іздеу және барлау 

ұңғымаларында,  ортаңғы бор кампан ярусының өнімді қабаттарда ҰГЗ 

зерттеуде қолданылған каротаждың (негізінен, жасанды және табиғи өрістерді 

өлшеу сонымен қатар электрлік әдістер) нәтижелері берілген тапсырмаларды 

өндірістік талаптарға сәйкес орындап шықты. 

Болашақта дипломдық жұмыста келтірілген геофизикалық әдістер 

кешені, оларды жүргізу әдістемесі осы зерттеу ауданында немесе геологиялық 

құрылысы ұқсас басқа аудандарда қойылатын геологиялық/технологиялық 

тапсырмаларды орындауға ұсынылады. 
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Қысқартулар, терминдер тізбесі 
 

ҰГЗ− ұңғыманы геофизикалық әдістермен зерттеу; 

ГМҚ − гранит-метаморфты қабат 

КС − көрінерік кедергі әдісі; 

АҚҚ − аралық құрылымдық қабаты  

ИК − индукциялық каротаж; 

ГК, ГМ − гамма каротаж, гамма әдіс;  

ПС – өздік поляризациялану потенциалдар әдісі; 

КНД-м, МН – лездік нейтрондардың бөлінуі бойынша каротаж, жылдам  
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ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІНІНІҢ

ПІКІРІ

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
(жұмыс түрлерінің атауы)

Тұрғанбек Алматхан Әбдіғаниұлы
(оқушының аты жөні)

5В070600 – «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау»
(мамандықтың атауы мен шифрі)

Тақырыбы: «Ұңғымаларды геофизикалық зерттеулер деректері бойынша  "Шығыс

Жалпақ" уран учаскесін геологиялық зерттеу (Шу-Сарысу провинциясы, солтүстік торабы)»

Дипломжы жұмысты қорғаушы студент Тұрғанбек Алматхан өндірістік практика кезінде 

жинақталған геологиялық-геофизикалық мәліметтерге талдау жасады. Қорғауға ұсынылып 

отырған дипломдық жұмысқа бірқатар геофизикалық мәселелер қойылып, дипломдық жұмысқа 

қажетті тапсырмалар құрастырды.

Дипломдық жұмысты жазу барысында Тұрғанбек Алматхан  өзінің кез-келген жұмысқа

өте жауапты қарайтынын, білікті және білімді маман болатынын көрсетті.

Дипломдық жұмысқа келетін болсақ, жұмыс барлық талаптарды қанағаттандырады.

Геофизикалық мәселелер толығымен шешіліп, геоэлектрлік қима, кешенді геофизикалық

әдістермен, ұңғымада интерпретациялар жасалынды. Жұмыс тыңғылықты орындалған. Қорғауға

ұсынылып отырған дипломдық жұмыс кіріспеден, 6 бөлімнен, қорытындыдан және

геологиялық-геофизикалық карталардан, кестеден тұрады.

Дипломдық жоба мемлекеттік комиссия алдында қорғауға ұсынылады. Жетекшінің

дипломдық жобаға қоятын бағасы 91% (өте жақсы). Ал Тұрғанбек Алматхан  «5В070600 –

Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» мамандығы бойынша техника және

технология бакалавры деген академиялық дәрежесін алуға лайық деп санаймын.

Ғылыми жетекшісі

Техника ғылымдарының магистрі,

Геофизика кафедрасының дәріскері

__________________ Н.Ә. Әсірбек
«16» мамыр 2022 ж.
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	- Жергілікті-су тұтқыш жоғарғы олигоцен-төменгі миоцен  шөгінді терригенді-карбонатты горизонт ( Р32-N11); бор-палеоген сериясында:
	- Сулы теңіз орта-жоғарғы эоцен горизонты - P22-3;
	- Сулы палеоцен-эоцен жағалау-теңіз және жағалау-дельталық, су асты-дельталық шөгінді кешені-P12-P21;
	- Сулы палеоцендік делювиалды-аллювиалды кешен - P11-2;
	- Су тұтқыш жоғарғы бор континенттік кешені-К2t1-m.
	Төменгі гидрогеологиялық қабатта кингир свитасының Пермь түзілімдерінің (P1kn) жарықшақты-қабатты сулары орналасқан.
	Жергілікті-Сулы жоғарғы олигоцен-төменгі миоцендік шөгінді терригенді-карбонатты горизонт (Р32-N11) Бетпақдала шөгінділерінде жатыр, олар жоғарғы эоцен саздарының эрозияға ұшыраған бетінде стратиграфиялық сәйкессіздікпен жатыр және қуаты бірінші метр...
	Жалпақ кен орнындағы жұмыстардың нәтижелері бойынша судың сазды су бөгетінің үстіндегі құмдарда линзалар түрінде жиналатыны анықталды. Кен орнындағы суландырылған ұңғымалардың дебиті деңгейі 2,6 м-ден 3,4 м-ге дейін төмендеген кезде 0,05 дм3/с-д...
	5.5  Шығыс Жалпақ алаңында ашылған уран кенденуінің сипаттамасы
	Жалпақ кен орны макроритм шөгінділеріндегі белдемділік тотығудың кенді фронтының миемерионды бөлігіне орайластырылған. Ол жоспардағы кен шоғырларының қарапайым морфологиясымен және олардың созылу контурларының төзімділігімен сипатталады. Кенді б...
	Жалпақ кен орнында өнеркәсіптік кендену жалпақ шөгінділерінде дамып келе жатқан қойнауқаттың жоғарғы тотығу аймағымен және тек оның төменгі шекарасымен байланысты. Төменгі подгоризонттың сұр түсті шөгінділерінде қойнауқаттық тотығу жоғарғы подго...
	Жалпақ төменгі горизонтындағы БТА-ның сыналау шекарасы төменгі су тығынынан күрт немесе біртіндеп жоғары көтеріліп, оның шегінен жоғары деңгейдегі шөгінділерге шығады. Төменгі подгоризонт шөгінділері қандай да бір бөлікке тотыққан кен алаңының б...
	Жоғарғы горизонт шөгінділеріндегі БТА -ның жоғарғы шекарасы, әдетте, кенденумен бірге жүрмейді, өйткені Горизонт шатырының жыныстары сингенетикалық тотығады, содан кейін қайтадан азаяды, төмен төмендету қасиеттерімен, сильфидтер мен көмір детрит...
	ҚОРЫТЫНДЫ
	Шу Сарысу дипрессиясындағы Шығыс Жалпақ кенорнының ұңғымалық геофизикалық зерттеу жұмыстарының  нәтижелері жеткілікті деңгейде мәліметтер беретінін көрсетті.
	Шығыс Жалпақ уран учаскесіндегі уранның өнімділік қабатын ҰГЗ әдістері бойынша зерттеу жұмыстары және онда қолданылған зерттеулерді жүргізу әдістемесі геологиялық тапсырмалмарды толық орындауға және де зерттеу жұмыстарының тиімділігін артыруға мүмкінд...
	Зерттеу ауданының құрылымдық-іздеу, іздеу және барлау ұңғымаларында,  ортаңғы бор кампан ярусының өнімді қабаттарда ҰГЗ зерттеуде қолданылған каротаждың (негізінен, жасанды және табиғи өрістерді өлшеу сонымен қатар электрлік әдістер) нәтижелері берілг...
	Болашақта дипломдық жұмыста келтірілген геофизикалық әдістер кешені, оларды жүргізу әдістемесі осы зерттеу ауданында немесе геологиялық құрылысы ұқсас басқа аудандарда қойылатын геологиялық/технологиялық тапсырмаларды орындауға ұсынылады.
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