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АҢДАТПА 

Дипломдық жұмыс тақырыбы «Шу-Сарысу депрессиясындағы "Шығыс 

Мойынқұм" уран учаскесіндегі ұңғымаларды геофизикалық зерттеу деректері бойынша 

іздеу міндеттерін шешу». 

Дипломдық жұмыс 3 тараудан тұрады: 

1. Зерттеу учаскесіндегі геологиялық мәліметтері келтірілген. 

2. Геологиялық тапсырмаларды орындауда геофизикалық әдістердің қолданылуы 

негізделген. 

3. Зерттеліп отырған ауданның нәтижелері баяндалған. 

Дипломдық жұмыстың практикалық құндылығы – геологиялық-геофизикалық 

тапсырмаларды орындау құралы ретінде қолданылған геофизикалық әдістердің басқа да 

уран кенорындарында қолданылу мүмкіндігінің болуы. 

Жұмыс нәтижелері "Шығыс Мойынқұм" уран учаскесін ұңғымалық геофизикалық 

зерттеу нәтижесі бойынша ұңғымада жүргізілген зерттеу жұмыстары өзгеде 

ұңғымалардағы зерттеу жұмыстарының тиімділігін арттыруға болатынын көрсетті. 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Тема дипломной работы «Решение задачи поиска скважин на основе 

геофизических исследований уранового участка «Восточные Мойнкум» в Шу- 

Сарысуйской впадине». 

Диплом состоит из 3 глав: 

1. Приведены геологические данные изучаемой территории. 

2. Обосновано использование геофизических методов при выполнении 

геологических задач. 

3. Описаны результаты исследования области. 

Практическая ценность диссертации заключается в возможности использования 

геофизических методов, применяемых на других урановых месторождениях, в качестве 

инструмента для решения геологических задач. 

Результаты работы показали, что результаты скважинно-геофизического изучения 

уранового участка «Мойнкум Восточный» в скважине позволяют повысить 

эффективность геологоразведочных работ в других скважинах. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 

The theme of the diploma work is "Solution of the problem of searching for wells based 

on geophysical studies of the uranium site "Eastern Moinkum" in the Shu-Sarysu depression. 

The dissertation consists of 3 chapters: 

1. Geological data of the study area are given. 

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

substantiated. 

3. The results of the study of the area are described. 

The practical value of the dissertation lies in the possibility of using geophysical 

methods used in other uranium deposits as a tool for solving geological problems. 

The results of the work showed that the results of the borehole geophysical study of the 

Moinkum Vostochny uranium site in the well make it possible to increase the efficiency of 

exploration work in other wells. 
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КІРІСПЕ 

Қарастырлып отырған дипломдық жұмыста Шығыс Мойынқұм учаскесі 

бойынша жасалынған геологиялық-геофизикалық жұмыстары қарастырылады. 

Іздестіру аймағы 1961-1970 жылдары 1:500 000 масштабтағы геологиялық 

түсірулермен және 1: 200 000 масштабтағы мемлекеттік геологиялық барлаумен, 

1: 200 000 масштабтағы терең геологиялық картамен және жартысымен 

қамтылған. аумақты 1982-1988 жж. 1: 50 000 масштабтағы геологиялық барлау, 

1988-2001 жж. жүргізілген 1: 200 000 масштабтағы терең геологиялық карталау 

(ГГК-200) арқылы. 



 

Геологиялық-геоморфологиялық, гидрогеологиялық және техногендік 

сипаттағы мәліметтерді жинау мақсатында барлау маршруттары жүргізілді. 

Айналымдағы ауыл шаруашылығы алқаптарының шекарасын анықтау, сондай-ақ 

жер бетінде профильдерді төсеу сызықтары мен жобалық ұңғымалардың 

нүктелерін анықтау, сондай-ақ жолдардың жай-күйін және бұрғылау пунктіне 

кіру мүмкіндігін бағалау (табиғи ерекшеліктеріне қарай - төбелер, сортаңдар, жер 

үсті суларының маусымдық төгілулері және т.б.).латформалық сатының 

құрылымы (мезокайнозойдың борпылдақ жамылғысының шөгінділері) жалпы 

орта кезеңнің құрылымдық-тектоникалық аудандастырылуына сәйкес келеді. 

Аймақтың көп бөлігінде мезо-кайнозой шөгінділері моноклинальды өте тегіс 

төсенішпен сипатталады. Тек жақын маңдағы аймақтарда және диапирикалық 

құрылымдардың даму аймақтарында байқалады. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 АУДАННЫҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

1.1 Физикалық-географиялық ауданы 

Шығыс Мойынқұм учаскесі әкімшілік жағынан Түркістан облысының Созақ 

ауданына (шығыс бөлігіне) кіреді. 

Шығыс Жалпақстанның оңтүстігінде орналасқан, 1648 км2 аумақты алып 

жатыр және солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа қарай Төртқұдық кен орнымен 

шектеседі. Бұл аумақ учаскелерге бөлінген: Шығыс Мойынқұм – 542 км2 және 

Оңтүстік Мойынқұм – 1106 км2 (1.1-сурет). 

Орографиялық тұрғыдан зерттеу аймағы екі ландшафттық белдеумен 

шектелген: аллювиалды-эол тектес жоталы және дөңес құмдардан тұратын 

Мойынқұм құмды массивінің солтүстік беткейлері, ал солтүстігінде құмдар Шу 

өзенінің қазіргі аллювийлі жазығымен шектеседі. Абсолюттік белгілер Шу өзенінің 



 

төменгі ағысында 170 м-ден 220 м-ге дейін және Мойынқұм массивінің шеткі 

бөліктерінде 200 м-ден 370 м-ге дейін. 

Облыс шегінде гидрографиялық желі нашар дамыған, учаскенің солтүстігіне 

қарай ағатын Шу өзені қысқы-көктемгі кезеңде ағынды суға ие болады, жазда 

суару үшін суды көп тұтынуға байланысты ағындар тізбегіне айналады. Қаратау 

тауларының шағын тау өзендері тау етегіндегі жазықтың борпылдақ 

шөгінділерінде жоғалады. 
 

1.1 Сурет – Шолу картасы, аудан жұмыстары 

Климаты күрт континенттік және тұтастай алғанда Шығыс Мойынқұм 

ауданы аумағында Шығыс Жалпақ ауданының солтүстік аумақтарынан 

ерекшеленбейді. Эол құмдарының топырақ жамылғысы сирек шөл өсімдіктерімен 

жабылған. Қатты жел мен шаңды дауыл жиі болып тұрады. Шу өзенінің 

жайылмасында шалғынды өсімдіктер, қамыс, қарақұйрық өскен. Жануарлар 

дүниесі шөлді және шөлейтті аймақтарға да тән. 

Сонау 20 ғасырда Шу-Сарысу ойпатында барланған өнеркәсіптік уран кен 

орындарының басым көпшілігі (Жалпақ, Мойынқұм, Төртқұдық, Ақдала, 

Мыңқұдық, Іңқай және Буденновское) 1970 жылдардан бастап іске қосылды. 

Шығыс-Мойынқұм ауданында барлау желісі 1600х1600-800-400-200 (100) м, 

жұмыстар 2017-2020 жж. Іздеу кезеңінде ауданда барлығы 69 ұңғыма бұрғыланды, 

бұрғылау көлемі 25963,1 желілік метрді құрады. Нәтижесінде Уюк және Икан 

горизонттарында келешегі бар кен қазбалары анықталды, бұл одан әрі барлаудың белгілі 

бір перспективаларын ұсынады. 



 

 

1.2-сурет-Шығыс Мойынкұм учаскесінің космостық суреті 

Созақ аймағындағы халық біркелкі таралмаған және негізінен таулар мен 

Шу өзенінің маңында шоғырланған (Жуантөбе, Тасты, Шу қаракөл кеңшарлары). 

Халқы мал (қой, түйе) өсірумен, балық аулаумен, аңшылықпен, Үлкенсор 

сортаңында ас тұзын өндірумен айналысады. 

Облыстың ірі елді мекендері: Шолақ-Қорған ауылы (аудан орталығы), 

Созақ ауылы, елді мекен. Жотаның етегінде орналасқан Таукент. Б.Қаратау. 

Шығыс-Жалпақ учаскесінің оңтүстігінде ауыл орналасқан. Қызымшек (бұрынғы 

Степной) – Степное РУ (Уванас кен орны) тау-кен кәсіпорнының базасы. 

Іздестіру аймағының негізгі өнеркәсіптік кәсіпорындары уран өндіру 

өнеркәсібімен байланысты. Облыста Уванас, Мыңқұдық, Ақдала, Қанжуған, 

Мойынқұм кен орындары өндіріледі. 

Барлық кеніштер мен ірі елді мекендер облыс орталығы Шолаққорғанмен 

және облыс орталықтары Шымкент, Тараз қалаларымен асфальтталған жолдармен 

байланысты. Ауылдан қашықтығы Қызымшектен Созақ ауылына – 130 шақырым, 

Таукент ауылына – 180 шақырым, аудан орталығы Шолаққорғанға – 200 

шақырым, Шымкент қаласына – 400 шақырым. Ең жақын теміржол вокзалы ст. 

Созақ (Қанжуған м.), 80 км Төртқұдық учаскесінің оңтүстігінде. Станция Жаңатас 

қаласымен ұзындығы 2000 м темір жол желісі арқылы жалғасады 73 км. 

Шу өзені аңғарының бойындағы Шығыс-Мойынқұм учаскелері аралығында 

Жуантөбе-Жайлаукөл тас жолы нашар жағдайда өтеді. Тасты ауылынан 

оңтүстікке қарай сынған грандировкалы жол төселді. Төртқұдық кен орнынан 

басталып, одан әрі Таукент ауылына дейінгі асфальт жолдың жағдайы жақсы. 

Іздестіру жұмыстары жүргізілетін жерде қыстақтарды, құдықтарды және киіз 

үйлерді байланыстыратын далалық жолдар желісі әзірленді. Құрғақ мезгілде дала 

жолдарында көліктер 30 км/сағ жылдамдықпен қозғала алады. Қар еріп, жаңбыр 

жауған кезде жолдың беті суланып, көлік қозғалысы қиындайды. 

Елді мекендерді электрмен жабдықтау, оның ішінде. кеніштері мен Таукент 

қаласы Кентау қаласындағы Кантагин ЖЭО-нан және Жаңатас қаласынан келетін 

110-электр желісінен жүзеге асырылады. Сумен қамтамасыз ету – артезиан 

ұңғымаларынан: ауызсу – Уванас горизонтының тұщы жер асты суларынан, 

техникалық – жоғарғы бор кезеңінің жоғары қысымды тұзды суларынан. 



 

Аудан құрылыс материалдарына бай: таулы бөлігінде – гранит, әктас, 

тақтатас, мәрмәр, тау етегінде – қиыршық тас, қиыршық тас, құм, саз. 

1.2 Зерттеу аймақтарының тарихы 

Іздестіру аймағы 1961-1970 жылдары 1:500 000 масштабтағы геологиялық 

түсірулермен және 1: 200 000 масштабтағы мемлекеттік геологиялық барлаумен, 

1: 200 000 масштабтағы терең геологиялық картамен және жартысымен 

қамтылған. аумақты 1982-1988 жж. 1: 50 000 масштабтағы геологиялық барлау, 

1988-2001 жж. жүргізілген 1: 200 000 масштабтағы терең геологиялық карталау 

(ГГК-200) арқылы. 

Мамандандырылған ГГК нәтижелері бойынша жасалған қорытындылар 

Шу-Сарысу ойпаты шегінде уран бойынша одан әрі болжамдық геологиялық 

және іздестіру жұмыстарын жүргізуге негіз болады. Алайда, 1:200 000 

масштабтағы СГГК тікелей іздеу алаңында әртүрлі ұйымдардың бұрғылау 

материалдарын өңдеуі негізінде бұрғылаусыз камералық әдіспен жүргізілді. 

Шығыс барлау аймағының оңтүстік бөлігінде орналасқан және Төртқұдық 

кен орнымен шектеседі, оны шығыстан солтүстік-батысқа қарай шектейді (1.2- 

сурет). 

Оңтүстік бөлігінде палеогендік кен орындарындағы уран кен орындарын 

мамандандырылған барлауды №5 партия (сол кездегі экспедиция) жүргізді. Ол 

1971 жылы Жамбыл ашқан Песчаное рудасының өнеркәсіптік маңызын 

бағалаудан басталды. гидрогеологиялық экспедиция. Өңірдің кең аумағындағы 

кеңейтілген бұрғылау іздестірулері Мойынқұм құмды массивінің солтүстік 

бөлігінде орналасқан Қанжуған және Мойынқұм (1972 ж.) және Төртқұдық 

учаскесі (1976 ж.) өнеркәсіптік коллекторлы-инфильтрациялық кен орындарын 

анықтауға әкелді. Төменгі эоценнің үйік горизонтының құмды шөгінділері. Бұл 

нысандардың барлығы қазір зерттеліп, жұмыс істеп тұр. 

Жоғарыда аталған уран-руда нысандарынан басқа №5 партияның 1978 

жылы Тасты учаскесінде (Төртқұдық учаскесі мен Тоғыскен кен орындарының 

арасында) барлау жұмыстары кезінде Қоңыратсай (Қанжуған горизонтында) және 

Үлкенсор кен орындары (Үйік) горизонтында анықталды. 1979 жылы Қанжуған 

горизонтының жоғарғы бөлігіндегі кен орындарында Жуантөбе рудасы табылды. 

Мойынқұм кен орнының бүйірлерінде кейінгі барлау жұмыстары палеогеннің 

барлық өнімді горизонттарында бірқатар кен орындары анықталды. 

Әртүрлі кезеңдегі кен орындары мен учаскелеріндегі барлау және игеру 

жұмыстарының нәтижесінде осы уақытқа дейін аудандағы уранның 

минералдануының локализациясының ерекшеліктері туралы кең көлемде ақпарат 

алынды. Уранның тек үйік горизонтында минералдануы солтүстік қапталдағы 

Төртқұдық учаскесімен орамды дерлік үздіксіз белдеу түрінде 100 шақырымнан 

астам уақыт бойы байқалды. Осы аумақтағы эоцен және плиоцен шөгінділерінің 

литофациялық құрамының өте алуан түрлілігін (оның ішінде барлау аймағының 

шегінде) және толық зерттелмеген оқшауланған уран кен орындарының жай- 

күйін ескере отырып, бұл жұмыстарды аяқталды деп санауға болмайды. 

Осылайша, Шығыс-Мойынқұм учаскесі (1.4-сурет) анықталды. 



 

 

1.4-сурет-Шығыс Мойынқұм учаскесінің космостық суреті 

2 ЖҰМЫС АЙМАҚТЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 

Зерттелетін аймақтың және оған жақын аумақтың мезозойға дейінгі 

түзілімдері екі кешенмен ұсынылған: 

1. Протерозойдан ерте ордовикке дейінгі жас диапазонындағы шөгінділерді 

қамтитын, зерттелетін аймақта анықталмаған, бірақ Үлкен Қаратау жотасының 

шегінде батыс пен оңтүстік-батысқа қарай көрінетін және зерттелген кристалды 

іргетас түзілімдерінің кешені. 

2. Аралық құрылымдық сатыдағы шөгінді тасталған шөгінділер кешені. 

Девондық ПСЖ жүйесінің түзілімдері кристалды іргетастың біркелкі емес 

жастағы түзілімдерінде өткір бұрыштық және стратиграфиялық сәйкессіздікпен 

жабылған көктас (D1-2kt) және бестюбинск (D3bs) формацияларының 

шөгінділерімен ұсынылған. 

Шу-Сарысу ойпатының мезозойға дейінгі түзілімдерінің көмілген бетінде 

көмір жүйесінің кен орындары кең таралған. Жұмыс аймағында олар жүздеген 

картографиялық ұңғымалармен енген және негізінен Тасқұдық (С2ts) және 

Жезқазған түзілімдерінің (С2-3dz) кен орындарымен ұсынылған. Көміртекті 

шөгінділердің жалпы қалыңдығы сандардың өте кең диапазонында 600-800-ден 

1500-1600 м-ге дейін бағаланады. 

Пермь шөгінділері зерттелетін аумақ аумағында ең кең дамыған және 

Жиделісай (P1zd) және оның үстінде жатқан Кеңгір свиталары бойынша (P1-Jkn) 

шөгінді түзілімдермен ұсынылған. Пермь шөгінділерінің қалыңдығы да 20-дан 

800 м-ге дейін кең ауқымда өзгереді. 

Орта және соңғы палеозойда квазиплатформалық режимде дамыған Шу- 

Сарысу ойпаты аймағы осы кезеңдегі интрузивті магматизмнің өте әлсіз 

көріністерімен сипатталады. Ол ортаңғы-жоғарғы палеозой шөгінділерінің 



 

астында айтарлықтай тереңдікте кембрийге дейінгі-төменгі палеозойдың 

қатпарлы іргетасында кеңірек көрінеді. Интрузивті магмалық кешендер жасы 

бойынша болжамды төменгі протерозойдан пермо-триасқа дейін ерекшеленеді. 

Интрузивті түзілімдер алаптың тау қаңқасы шегінде ғана жер бетіне шығады. 

2.1 Шөгінді таужыныстардың әлсіз пайда болған мезозой-кайнозой 

түзілімдерінің стратиграфиясы 

Шу-Сарысу ойпатында бұл түзілімдер үш құрылымдық-формациялық 

кешендерге немесе құрылымдық ярустарға бөлінеді (1.5-сурет): 

Төменгі – триас-юра активтенуі; 

Орта – бор-палеоген платформасы; 

Жоғарғы кеш альпілік (соңғы олигоцен-төрттік) активтенуі. 

СФҚ-ның жас шекаралары тектоникалық режимнің күрт өзгеруімен 

байланысты, бұл аймақтың бұрыннан бар құрылымдық жоспарының түбегейлі 

қайта құрылымдалуына немесе айтарлықтай күрделенуіне әкелді. Бөлімде бұл 

шекаралар аймақтық стратиграфиялық үзілістермен және бұрыштық 

сәйкессіздіктермен көрсетілген. 

Триас-юра дәуірінде шөгінділер пайда болған жоқ, мезозойға дейінгі 

түзілімдерде үгілу қыртысы пайда болды, ол кейіннен едәуір дәрежеде эрозияға 

ұшырады. Осыған ұқсас режим ерте бор дәуірінде де сақталды. Мезозойдың үгілу 

қыртысы рудалық алқаптың көп бөлігінде эрозияға ұшырайды және мезозойға 

дейінгі рельефтің ойыстарында бірен-саран пайда болады. Оның жәдігерлері 

бұзылмаған тау жыныстарының қалдықтары бар сазды-қиыршықты, саз-құмды, 

қызыл түсті және алуан түсті шөгінділерден тұрады. Кен орындарын шартты 

түрде сеномандық (K2sm) жатқызады. Олардың қалыңдығы алғашқы метрлерден 

аспайды. 

Шығыс-Жалпақ аймағының барлау аймағындағы бор жүйесінің кен 

орындары жоғарғы бөлікпен берілген және үш горизонтқа бөлінген: Мыңқұдық 

(К2t1), Іңқұдық (К2t2-st) және Жалпақ (К2km-P1
1), олар Шу-Сарысу губерниясының 

бірқатар кен орындарында (Буденновск, Іңқай, Мыңқұдық, Ақдала, Жалпақ, т.б.) 

кенді болып табылады. 

Мыңқұдық горизонты -K2t1(mk). Горизонт барлау аймағында және оған 

жақын аумақтарда барлық жерде болады. Мыңқұдық шөгінділері қалыңдығы 80- 

90 м-ге дейін жететін Бұртүскен (Қарақойын) ойпаты аймағында кеңінен 

таралған. 

Шығыс Мойынқұм аймағында Мыңқұдық горизонты палеозойлық 

субстратта 202 м-ден 630 м-ге дейінгі тереңдікте жатыр. Горизонттың төбесі 185 

м-ден 585 м-ге дейінгі тереңдікте сұр, қара-сұр түсті, бағынышты аралық 

қабаттары бар малтатастардан көрінеді. қара саздар мен сазды шөгінділер, 

негізінен аллювийлік шыққан. Шөгінділердің қалыңдығы 11 м-ден 160 м-ге дейін 

ауытқиды.Шығыс Мойынқұм аймағында көкжиек тақыр, қызықсыз. 

Інқұдық горизонты- K2t2-st (in) - айтарлықтай эрозиямен, бірақ Мыңқұдық 

горизонтының шөгінділерінде көрінетін бұрыштық сәйкессіздіксіз жатыр. 

Інқұдық горизонтының басты ерекшелігі – іргетастардың көптігі, әртүрлі 

литологиядағы қабаттардың жиі үзік-үзік болуы, материалдың сұрыпталу 
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дәрежесі төмен кен орындарының ірі түйіршікті құрамы. Бағынышты орынды сұр 

түсті және алуан түсті саздардың жұқа қабаттары алып жатыр. 

Шығыс Мойынқұм геологиялық барлау аймағында Іңқұдық көкжиегі тақыр. 

Ол көзге көрінетін бұрыштық сәйкессіздіксіз эрозияға ұшыраған төменгі 

турондық шөгінділерде жатыр. Горизонттың төбесі 127 м-ден 511 м-ге дейінгі 

тереңдікте алевролит және алевролитпен бұрғыланды. Горизонттың шөгінділері 

толығымен дерлік тотыққан. Оның қалыңдығы 4 м-ден 202 м-ге дейін өзгереді. 

Жалпақ горизонты– К2km-m (gp) Іңқұдық үстін аздап үзілген және 

эрозиямен басып жатыр. Жалпақ горизонтының шөгінділерінің шөгінділенуі 

кезінде аудан рельефінің жалпы тегістелуі байқалады, сондықтан оның Шығыс 

Мойынқұм учаскелері үшін құрамы бойынша сыртқы түрі айтарлықтай 

ерекшеленбейді. Шығыс-Мойынқұм учаскесінде горизонт 99 м-ден 500 м-ге 

дейінгі тереңдікте ашылады, оның қалыңдығы 43 м-ден 105 м-ге дейін 

өзгереді.Гризонт тәуелсіз макроритмді құрайды, онда құмды аллювий шөгінділері 

күрт басым. Көкжиек екі ішкі горизонттан тұрады – төменгі және жоғарғы. 

Төмен субгоризонт аллювиалды бастапқы сұр түсті түзілімдермен берілген. 

Оның құрамында қиыршық тасты және қиыршық тастармен біркелкі емес, әдетте 

көлденең қабаттасқан дала шпаты-кварцты құмдар басым, соқтығыс бойымен 

орташа түйіршікті болып өзгереді. Құмдарда көмірленген өсімдік қалдықтары мен 

көмірленген ағаштың үлкенірек сынықтары бар. Мұндай шөгінділердің түсі қою 

сұр, күлді сұр, ашық сұр. Төменгі горизонттағы шөгінділердің екінші сорты ашық 

жасылдау түсімен және өсімдік қалдықтарының болмауымен сипатталады.. 

Шығыс Мойынқұмға арналған төменгі горизонттың қалыңдығы 43-тен 52 м-ге 

дейін. 

Жоғарғы горизонт эпигенетикалық өзгерістердің бірнеше сатысынан өткен 

ала-құсты саздар мен әкті құмтастардың аралық қабаттары бар бастапқы қызыл 

түсті, кейде қыша-қоңыр түсті біркелкі емес құмдармен ұсынылған. Құмдар мен 

саздар қатпарланбаған, кесек құрылымы бар, алуан-алуан және қызғылт түсті 

реликтері бар және көмірленген детрит мүлдем жоқ. Оның құрамында, әсіресе 

ортаңғы бөлігінде каолинит пен гидромикозды материалмен байытылған құмдар 

кездеседі. Сондай-ақ кесіндінің жоғарғы бөлігінде материалдың дөңгелектігі және 

сұрыпталуы өте нашар ірі түйіршікті құмдар мен құм-қиыршықты түзілімдердің 

аралық қабаттарының болуы тән. Шығыс Мойынқұмға арналған субгоризонттың 

қалыңдығы 52 м-ден 105 м-ге дейін. 

Субгоризонттар арасындағы шекара анық емес және геохимиялық сипатта 

болады. Төменгі және жоғарғы мүшелер арасындағы литологиялық және 

геохимиялық айырмашылықтар Жалпақ горизонтының жоғарғы бөлігі аймақтық 

нивелирленудің дамуына байланысты дата-ерте палеоценде жер үсті және 

топырақ тотығуының және үгілудің қарқынды әсеріне ұшырағандығына 

байланысты. 

Жалпақ горизонтының шөгінділерінің қалыптасу уақытының соңында бор 

шөгінділерінің таралу аймақтары тотықтырғыш жағдайда (субаридтік климат) 

аймақтық тегістеу және үгілу процестерінің даму аренасы болды. 

Палеогендік жүйе, бейнеленгенконтиненттік, жағалау-теңіз және теңіз кен 

орындарының жеткілікті толық бөлігі. Келесі көкжиектер ерекшеленеді: Уванас - 

(Р1
2uv); Қанжуған - (Р1

2kn); Үйік - (P21 uk); Иқан - (Р 2ік) және Ынтымақ - (Р2
2-  



 

горизонттарының сипаттамасы төменде тек Шығыс Мойынқұм аймағында 

игерілген кен орындарына ғана беріледі. 

Уванас горизонты (P1
2uv) (Қанжуған горизонты - (Р1

2кн).Негізінен Шу- 

Сарысу ойпатының оңтүстік бөліктерінде (Мойынқұм, Төртқұдық шөгінділері) 

ерекшеленетін Қанжуған көкжиегі стратиграфиялық, литологиялық және т.б. 

қалыптасу жағдайлары бойынша Уванас горизонтының орталық, солтүстік және 

батыс бөліктерінде ерекшеленетініне сәйкес келеді, баяндама автор Шу-Сарысу 

ойпатының стратиграфиялық масштабын ретке келтіру үшін жоғарыда аталған 

горизонттарды Уванас горизонты деп қарастырады. 

Уванас горизонты жағалаулық-теңіздік жазық жағдайында қалыптасқан 

және жағалаулық және жағалаулық-ательтайлық фациялармен сипатталады. 

Горизонттың төменгі бөлігінде ұсақ және ұсақ түйіршікті құмдар, тұнбалар мен 

саздарға ауысатын фациялар басым. Құмдардың құрамы дала шпаты-кварцты. 

Түсі ашық сұр, ақшыл. Құмдардың қалыңдығы 20 м-ге дейін. Үстінде жатқан 

қабаттар кесіндісінде сазды-алевритті шөгінділер басым, олардың ішінде 

аллювийлік кешен түзілімдері көзге түседі. Аллювиальды шөгінділер көлденең 

және көлденең қатпарлы саздармен, сазды құмдармен, қара саздармен, 

жапырақтары мен өсімдік сабақтарының қалдықтары ізі бар көміртекті 

алевролиттерден тұратын құмдар мен жайылма шөгінділерден тұратын арналы 

шөгінділерге бөлінеді. Көбінесе көкжиек бөлігінде біршама ұзартылған (бірнеше 

ондаған километрге дейін) анық картаға түсіріледі. құмды материалмен 

толтырылған сазды-алевритті түзілімдер арасында жиі бұралаң құмды арналар. 

Құмдардың құрамы кварцты дала шпаты, слюда, көміртекті өсімдік детриттері 

мен сульфидтер жиі кездеседі. Уванас уақытындағы өзен желісінің бағыты 

негізінен солтүстік-батыс. 

Горизонттың қалыптасу жағдайлары (аллювиалды және жағалау-теңіз 

фацияларының дамуы, шөгінділермен құрғақшылықтың жоғарылау үрдісі бар 

ылғалды және біршама жылы климат) кен орындарының геохимиялық түрлерінің 

біршама алуан түрлілігін анықтады. Олардың ішінде эпигенетикалық кен 

түзілуіне қолайлы сорттар (сұр түсті түрі), қолайлы тау жыныстары сорттары 

(жасыл түсті түрі), қолайсыз кен орындары («ақ түсті», «темірсіз» типті құмдар) 

және қолайсыз (аргилт кен орындары) алуан түрі) ажыратылады. Көкжиек 

контекстіндегі бұл түрлердің қатынасы айнымалы. 

Шығыс-Мойынқұм ауданының шекарасында горизонттың кен орындары 

кенді болып табылады  және 83 м-ден 460 м-ге дейінгі тереңдікте тік 

ұңғымалармен ашылады.Гризонттың қалыңдығы 30 м-ден 105 м-ге дейін өзгереді. 

Қызылчын қат-қабаттары (P12kz) таяз, жақсы газдалған су бассейнінде 

(аллювийлік лагуналар, эстуарийлер, мангр батпақтары) түзілген жыныстардың 

белгі мүшесі  ретінде қолданылады. Бұл бірлік Қанжуған көкжиегінің 

қалыптасуын аяқтайды. Шығыс Мойынқұм аймағында ол барлық жерде кездеседі, 

бірақ кейбір аймақтарда уюк дәуірінің төменгі эоцендік кесінділерімен жойылған. 

Қызылша қабаттары әртүрлі шығу тегі материалдарының қоспасымен 

сипатталады. Секцияның төменгі жағында ұсақ түйіршікті ұнтақты ақ және 

жасылдау құмдардың линзалары бар жасыл саздар мүшесі бар. Орталық бөлігі сұр 

және қара (көміртекті) саздардан тұрады, олар кейбір аймақтарда ірілі-ұсақты 

саздарға айналады, өлшемдері ондаған метрден бірнеше жүз метрге дейін және  



 

қабыршақты гематиті бар жасыл-сұр ұсақ түйіршікті құмдармен ауыстырылады. 

Қабаттардың қалыңдығы 15 м-ден 20 м-ге дейін.Төбенің тереңдігі 290 м-ден 314 

м-ге дейін. 

Үйік горизонтары (Р12-Р21uk) шөгінділер мен палеоклиматтың 

палеогеографиялық жағдайының өзгеруіне байланысты стратиграфиялық 

үзіліспен жиі уықтың аллювийлік ойықтарымен эрозияға ұшыраған Қызылча 

қабаттарына жатады. Горизонттың шөгінді шөгінділері ішкі қайраңның су асты- 

ательталық және теңіз таяз-су қондырғылары жағдайында қалыптасқан. Шартты 

түрде горизонт екі мүшеге бөлінеді: төменгісі негізінен құмды және жоғарғысы 

сазды-алевритті (жоғарғы аквиклюда). 

Секцияның төменгі құмды бөлігі негізінен кварцты орташа ұсақ түйіршікті 

сәл сазды құмдармен ұсынылған. Мүшенің табанында Қызылша қабатының саз 

орамдары (шаю горизонттары), балық сүйегінің қалдықтары, тұщы суға тән 

микропланктоникалық организмдердің сынықтары орналасқан. Құмдарға сазды, 

сазды, сазды құмдардың, сазды және карбонатты цементтегі құмтастардың қабат 

аралықтары мен линзалары жатады. Қабаттар мен линзалардың қалыңдығы 

бірнеше метрден онға дейін өзгереді, сирек метрден асады. Секцияның үстіңгі 

бөлігі шөгінділермен, саздармен, аргиллді құмдармен, нығыздалған аргиллді 

құмдармен, аргилл цементтегі құмтастармен ұсынылған. Саздар негізінен 

монтмориллониттен тұрады. Бұл қабаттардың қалыңдығы бірнеше метрден 20-25 

м-ге дейін жетеді. 

Үйік горизонтының шөгінділері өзінің литологиялық-геохимиялық 

ерекшеліктері мен құрылымы бойынша жоспары мен қимасы бойынша 

коллекторлық инфильтрациялық процестің дамуына және редукциялық 

геохимиялық кедергіде кен түзілуіне қолайлы. Горизонттың тау жыныстары теңіз 

сұр түсті құмды-сазды формацияға жатады, оның ішінде көмірленген өсімдік 

қалдықтары мен темір сульфидтері бар өткізгіш ұсақ және орташа түйіршікті 

құмдар бар. Горизонттық шөгінділер екі жақсы тәжірибелі акваклюз арасында 

локализацияланған. Қарастырылып отырған аумақтың басым бөлігінде Уюк 

горизонтының өткізгіш шөгінділері эпигенетикалық парақ тотығуына ұшырайды. 

Горизонттағы қабат тотығуының орамды аймақтық фронты оңтүстік-батыс 

бағытта байқалады. 

Үйік горизонтының қалыңдығы 4 м-ден 115 м-ге дейін, төбе жыныстары 80 

м-ден 340 м-ге дейінгі тереңдікте көрінеді. 

Икан горизонты (Р2ik) стратиграфиялық эрозияға сәйкес уюктарды басып, 

қалыптасуының бастапқы кезеңінде фациялық келбетін иемденеді. Бөлімдер 

бойынша ол екі пакетке бөлінеді. Төменгі жағы жағалық-теңіздік және су асты- 

ательтайлық фациялармен, ал жоғарғы жағы жағалаулық-ательтайлық 

фациялармен берілген. Төменгі бөліктің шөгінділері негізінен кварцты құрамды 

жақсы және орташа сұрыпталатын ұсақ және орташа түйіршікті құмдардың басым 

болуымен сипатталады. Жоғарғы бөлігінде нашар сұрыпталған біркелкі емес 

құмдар, кей жерлерде гравилиттерге жетеді, қиғаш және қиғаш қатпарлы кварцты 

құмдар линзалары лай, саз, саз сынықтары, ұсақ көміртекті детриттері бар. Жалпы 

алғанда, құмдар кесіндідегі жалпы қалыңдықтың 60% алады. Икан уақытындағы 

климаттың аридизациясының салдары кейбір қабаттарда 15% дейін жететін 

шөгінділердің карбонат құрамының жоғарылауы болып табылады. 



 

Иқан горизонты трансгрессивті, аздаған бұрыштық сәйкессіздікпен, бүкіл 

Шу-Сарысу ойпаты үшін аймақтық акваклюда болып табылатын жоғарғы 

эоцендік теңіз саздарымен жабылған. Иқан горизонтының төбесінің тереңдігі 87 

м-ден 420 м-ге дейін, горизонттың жалпы қалыңдығы 5 м-ден 190 м-ге дейін. 

Ынтымақ горизонты (P2
2-3im) ортаңғы-кеш эоцендік экстенсивті теңіз 

трансгрессиясы жағдайында қалыптасқан және эоцен-соңғы бор сулы горизонт 

кешені үшін аймақтық жоғарғы аквиклюз болып табылады. 

Шығыс Мойынқұм аймағында, Ынтымақ трансгрессивті тізбегінің 

табанында сазды біркелкі емес, көбінесе қиыршық тасты және қиыршық 

тастармен, қарынаяқты фаунасы бар құмдармен, акула тістерімен, балықтардың 

фосфорланған сүйек қалдықтарымен бейнеленген базальды қабат бар. Әкті 

құмтастардың аралық қабаттарының болуы тән. Горизонттың базальды қабаты 

тотыққан және уран концентрациясымен бірге жүреді, онда Ынтымақ шөгінділері 

палеоцен-эоценнің қабаттық тотыққан тау жыныстарымен қабаттасып жатады. 

Базальды қабаттың қалыңдығы бірнеше метрді құрайды. Одан кейін ынтымақ 

бөлімі Шығыс Жалпақ аймағындағы ұқсас бөлімді қайталайды. Айырмашылық 

горизонттың қалыңдығының жалпы 50 м-ге дейін ұлғаюымен «құм» 

қаптамасының 5-10 м-ге дейін қысқаруында жатыр. 

Шу-Сарысу ойпаты шегінде Ынтымақ горизонтының шөгінділері төменде 

игерілген сулы горизонт жүйелері үшін аймақтық жоғарғы акваклюз ретінде 

маңызды рөл атқарады. Көкжиек жыныстарының көпшілігі сұр және жасыл 

бастапқы геохимиялық типтерге, сонымен қатар эпигенетикалық сарыға жатады.  

Ол кездегі климат субтропиктік, қоңыржайға ауысқан. 

Осылайша, Ынтымақ орта-соңғы эоцен уақыты ауданның мезозой-кайнозой 

дамуының бүкіл тарихында максималды теңіз трансгрессиясымен сипатталады. 

Тұран тақтасының шығыс бөлігіндегі осы жастағы теңіз шөгінділері 

платформаның құрылымдық-формациялық кешені үшін келесі және соңғы 

шөгінді-эрозиялық мегациклді аяқтайды. 

Кейінгі олигоцен-төрттік активтену құрылымдық-формациялық кешеннің 

қалыптасуы Тянь-Шань мен оған іргелес аумақтарды қамтыған неоттектогенез 

процестерімен байланысты. Осы уақыт ішінде Тянь-Шань орогендік аймағы мен 

оның сілемдерінің қалыптасуы мен дамуы, сонымен қатар жұмыс аймағының 

қазіргі тектоникалық келбетінің қалыптасуы орын алды. Ауданның неогендік 

шөгінділері кешеннің негізгі құрамдас бөлігін құрайды және Бетпақдала 

свитасымен және бірқатар жергілікті свиталарды – Арал, Павлодар,Андасай және 

Кеңшағырды қамтитын Тоғызкен қабатымен ұсынылған. 

Бетпақдала формациясы– (P33-N11) жоғарғы эоцендік теңіз саздарында 

эрозияға ұшырайды, мәні бойынша «көл» болып табылады және әлсіз көрінетін 

карбонат құрамымен және саз-алевритті шөгінділердің қызыл түсімен 

сипатталады. Көбінесе массивті кесек құрылымы бар қызыл, қызыл-қоңыр саздар, 

қиыршық тас қоспасы бар құмды саздар мен кремнийлі жыныстардың ұсақ 

тастары бар. Бетпақдала формациясының шөгінділері бастапқы қызыл түсті және 

сары түсті типті. Жұмыс аймағындағы Бетпақдала свитасының қалыңдығы 20-30 

м-ден 40-45 м-ге дейін өзгереді. 

Тоғызкен қабаттары – (N12-N22) контекстіндегі орны нақты анықталмаған 

бірқатар жергілікті сюиталарды біріктіреді – Арал, Павлодар, Асқанзансор,  



 

плиоценді қоса алғанда алынады. Тоғызкен тізбегінің төменгі шекарасы базальды 

құмды қабаттың болуымен анықталады. Қарастырылып отырған аймақтағы 

жоғарғы шекара оның төрттік дәуірінің үстінгі шөгінділерімен жанасуы болып 

табылады. Тізбек пролювийлі-аллювиальды, көбінесе лимониттенген, құмды- 

қиыршық-тас-тасты құрамды шөгінділерден, аралық қабаттары карбонатты саздар 

мен ашық-қоңыр, сарғыш-сұр түсті шөгінділерден тұрады. 

Төрттік жүйе зерттелетін аумақтың (Q) барлық бөлімшелері 

(эоплейстоцен, плейстоцен, голоцен) және буындар (төменгіден қазіргіге дейін) 

ұсынылған. Төменгі бөлімдердің генезисі (QI-ден QIII-ке дейін) тасты-қиыршық 

тастар мен конгломераттардан құмдар мен құмды саздақтарға дейінгі делювий- 

пролювий, аллювий және аллювий-пролювий шөгінділерімен ұсынылған. 

Қазіргі шөгінділер (QIV) өзендер мен құрғақ атыраулардың жайылмалық 

және арналы аллювийімен, көлдік шөгінділермен (құмдар, саз аралықтары бар 

құмды саздақтар), аллювиалды желдеткіштердің делювиалды-пролювийлік 

материалымен, эол құмдарының массивтерімен, сондай-ақ тақыр-тұзды 

сортаңдармен ұсынылған. құм және қиыршық тас қосындылары бар саздар. 

Төрттік шөгінділердің қалыңдығы өзен ойықтары мен эол шөгінділерінің 

игерілген аймақтарында бірнеше метрден 10-20 м-ге дейін кең ауқымда 

ауытқиды. 



 

  
 

1.5-сурет – Шығыс Мойынқұм учаскесінің стратиграфиясы 

2.2 Ауданның тектоникасы және геологиялық даму тарихы 



 

Шу-Сарысу уран кені провинциясы Тұран тақтасының шығыс шетінде 

қалыптасқан аттас ойпаттың орталық бөлігін алып жатыр. Оның бірегей кен 

құрамы бор және палеогендік сулы горизонттарда дамыған аймақтық фронттары 

жүйесімен анықталады. Провинцияның пайда болуы аймақтың геологиялық 

дамуының бүкіл барысымен дайындалады және шартталған. Аймақтың 

құрылымында үш негізгі даму кезеңіне сәйкес келетін үш құрылымдық қабат 

бөлінеді: геосинклинальды, өтпелі және платформалық. 

Төменгі сатының (каледондық жертөленің) қалыптасуында қатпарлы 

қаңқалы шөгінділердің табиғаты бойынша және құрылымдық геофизика 

мәліметтері бойынша солтүстік-батыс бағыттағы ірі терең жарылыстар шешуші 

рөл атқарды. 

Ортаңғы кезеңнің құрылымдық жоспары (Жоғарғы Девоннан Пермь 

дәуіріне дейінгі шөгінді түзілімдер) солтүстік-батыс және солтүстік-шығыс 

бағыттағы жарылымдармен шектелген көтерілген және төмендеген блоктардың 

қосындысы болып табылады. Орта қабаттың блок-пликативті құрылымдары, 

жалпы алғанда, бүктелген каледондық жертөле бетінің құрылымын мұра етеді.  

Олардың негізгілері – Таста көтерілісі, Тасбұлақ, Көкпансор, Созақ ойыстары, 

олар құрылымдық жағынан кішірек элементтермен күрделенген. Орта-жоғарғы 

палеозой шөгінділері пликативті дислокацияның салыстырмалы түрде жұмсақ 

формаларымен сипатталады, тек жарықтар зоналарында тік пайда болуы 

тіркеледі. Ортаңғы қабаттың құрылымында төменгі қабатқа қарағанда солтүстік- 

батыс қана емес, солтүстік-шығыс жарықтар да маңызды рөл атқарады. 

Платформалық сатының құрылымы (мезокайнозойдың борпылдақ 

жамылғысының шөгінділері) жалпы орта кезеңнің құрылымдық-тектоникалық 

аудандастырылуына сәйкес келеді. Аймақтың көп бөлігінде мезо-кайнозой 

шөгінділері моноклинальды өте тегіс төсенішпен сипатталады. Тек жақын 

маңдағы аймақтарда және диапирикалық құрылымдардың даму аймақтарында 

байқалады. 

Шу-Сарысу ойпатының құрылымдық ерекшеліктерінің қалыптасуында 

ақаулар жетекші рөл атқарды. Өңірдің құрылымдық жоспары өзінің бүкіл 

тарихында екі негізгі бағыттағы бұзылулардың дамуымен анықталды: солтүстік- 

батыс және солтүстік-шығыс. Солтүстік-батыс бағыттағы ең маңызды 

жарылымдарға Көкшетау, Уванас, Мыңчукур, Жоан-Тобинский Кемпірсай 

сынықтары жатады. Солтүстік-шығыс бағыттағы ақаулар солармен байланысты 

және одан да жас болса керек. Қозғалыс түріне сәйкес, үлкен бұзылулар деп 

блоктардың орын ауыстыруының үлкен амплитудалары бар бұзылу-лақтыру- 

тайғақ-тайғақ құрылымдарды айтады. Сондай-ақ іздестіру аймағында кішірек III 

дәрежелі үзік-үзік құрылымдар – ендіктік, солтүстік-шығыс және меридиандық 

бағыттағы жарылымдар дамыған. 

Мыңқұдық қадамы Мыңчукур мен Жоан-Тоба жарылыстары арасында 

анықталады. Оның ішіндегі мезозой-кайнозой жамылғысының қалыңдығы 180- 

190 м-ден 310 м-ге дейін ауытқиды. Құрылыстың оңтүстік-батыс бөлігінде Үйік 

және Икан горизонттары қосымша игерілген. Қабаттардың еңісі өте әлсіз, 1o 

дейін оңтүстік-батысқа қарай Байқадам және Созақ ойыстарына қарай. 

Шу-Сарысу ойпаты мен оны қоршап жатқан аумақтардың бас құрылымдық 

жоспары кембрийге дейінгі кезеңде, ең көне құрылыстар жүйелері бойымен 



 

прото-шұңқырлар мен протокөтермелер, атап айтқанда, Таста және Талас таулары 

қаланды. солтүстік-батыс бағыт. 

Пермь дәуірінің соңына қарай Шу-Сарысу ойпатында қарқынды шөгінділер 

тоқтап, соңғы бор дәуіріне дейін ол денудация мен үгілу қыртысының дамуы 

басым болатын биіктік үстірт болды. Ерте турондық даму кезеңінің ерекшелігі - 

шөгу аймағының тұрақты кеңеюі. Аудан аумағын Мыңқұдық көкжиегінің 

қиыршық-құмды және ала-сазды шөгінділері жинақталған жағалаудағы көлді- 

аллювиалды жазық алып жатты. Палео-Шу, палео-Сарысу өзендері мен олардың 

салаларының пайда болуы мен белсенділігінің белсенділенуі осы уақытқа жатады. 

Шөгу ылғалды және жылы климатта болды. Туронның аяғында аз ғана уақыт 

аралығындағы тектоникалық тыныштықтан кейін ойпаттың айналасындағы 

көтерілістердің кең көлемде көтерілуі, бұл Іңқұдық горизонтының ірі кесекті 

жоғары өткізгіш малтатас-қиыршық тасты шөгінділерінің жиналуына әкелді. 

Сенондық және ерте палеоценнің аяғында бүкіл ойпат пен жұмыс аймағы 

топырақтың тотығуының күшті аймағын құра отырып, тотықтырғыш орталарда 

аймақтық тегістеу және ауа райы процестерінің терең дамуының аренасы болды. 

Ерте-кеш палеоцен шөгінділері өзендердің төменгі ағысының фациялары, жер 

үсті және су асты атыраулары, теңіз жағалауының батпақты көлдер бассейндері 

жағдайында жинақталған. 

Палеоценнің соңы – эоценнің басында теңіз трансгрессияларының ұзақ 

кезеңі басталып, бұл кезеңде теңіз бұл аймақта үш рет алға жылжыды. Кейінгі 

эоцен – теңіз трансгрессиясының бүкіл мезозой-кайнозой кезеңінің максималды 

уақыты. Эоценде ойпаттың қоршау аймағы субтропиктік өсімдіктері мол биік 

таулы жазық болды. Шамасы, теңіз бассейнінің регрессиясы және ұзақ 

стратиграфиялық үзілістің басталуы соңғы эоценнің аяғына жатады. 

Неотектоникалық (Соңғы Альпі) кезеңінің басы қызыл түсті Бетпақдала 

формациясының жинақталуына дейінгі соңғы олигоцендегі ұзақ стратиграфиялық 

үзілістің соңында көрінген активтенудің «Бақтықарын» фазасына жатады. Бас 

Қаратау жыртылысы айтарлықтай жанданды, шөгінді ошақтарының бірі Созақ 

шұңқырының түзілуі басталды. Дегенмен, провинцияның солтүстік және орталық 

бөліктерінде тектоникалық режим айтарлықтай ауытқуларсыз платформа болып 

қалды. Олигоцен-миоцен шөгінділері аздаған үзілістер мен бұрыштық 

сәйкессіздіктерге қарамастан, тыныш жатыр. Кен орнының тектоникалық 

құрылымындағы елеулі өзгерістер неоттектогенездің кейінгі, шын мәнінде 

орогендік, плиоцен-төрттік сатысында, Тянь-Шань орогенінің биік тау жүйелері 

қалыптасқан кезде, 

2.3 Гидрогеологиялық бірліктердің сипаттамасы 

Зерттеу нысаны Созақ артезиан бассейнінің аумағымен шектелген, (2.1- 

сурет). Жер асты суларының транзиттік аймағында бассейннің борттық бөлігінде 

Үлкен және Кіші Қаратау тауларындағы қоректену аймағынан шамамен 80 км 

қашықтықта орналасқан (2.2-сурет). 

Учаскеде сулы горизонттар мен жоғарғы гидрогеологиялық сатының 

кешендері (платформалық мантия) кең таралған, олар екі сулы горизонт 

қатарынан тұрады - неоген-төрттік және бор-палеоген. Неоген-төрттік қатарында 

келесі сулы горизонттар мен кешендер бөлінеді: 



 

 
I-IV; 

- сулы горизонт төменгі төрттік-қазіргі аллювиалды-эолдық горизонт - avQ 

- сулы горизонт орта миоцен-жоғарғы плиоцен шөгінді терригенді- 

карбонатты кешен - N12-N22; 

- су өткізбейтін жергілікті сулы горизонт жоғарғы олигоцен-төменгі 

миоцендік шөгінді терригенді-карбонатты горизонт - Р32-N11. 

Бор-палеоген қатары келесі кешендерді қамтиды: 

- сулы горизонт палеоцен-эоцен жағалаулық-теңіздік және жағалаулық- 

дельтайлық, су асты-дельтайлық шөгінді кешен - Р12-Р22; 

- суы бар палеоцендік делювиалды-аллювий кешені - Р11-2; 

- суы бар жоғарғы бордың көлдік-аллювиалды кешені - К2t1. 

Учаскеде палеоцен-эоцен кешенінің сулы горизонты үйік горизонты 4 

ұңғымасы арқылы зерттелді. 

 



 

1.6 сурет – Батыс Шу-Сарысу провинциясының гидрогеологиясы 

Сулы горизонт палеоцен-эоцендік жағалық-теңіздік және жағалаулық- 

дельтайлық, су асты-дельтайлық шөгінді кешен– (P12-P -) Шығыс-Мойынқұм 

учаскесінде таратылды. Кешен жоғарғы эоцендік теңіз саздыларының астында 

сәйкес келеді, олар аймақтық жоғарғы аквиклюда болып табылады. Сулы 

горизонт кешеніне Үйік (Р12-Р21) және Икан (Р22) горизонттары кіреді. 

Көрсетілген горизонттар жұқа сазды үзіліссіз аралық қабаттары бар жалғыз 

құмды қабатты құрайды. 

Табанның тереңдігі бойынша су көтергіш кешен классификация бойынша 

(4, 226-229 б.), таяз (100 м-ге дейін) және орташа тереңдіктегі (100 м-ден 300 м-ге 

дейін) пайда болу түріне. Сулы горизонттың төбесі рельефке байланысты 

солтүстік қапталда 20 м тереңдікте қапталдан оңтүстікке қарай 260 м, ал түбі 

сәйкесінше 50 м-ден 280 м-ге дейін жатыр.Қалыңдығына қарай. өткізгіш 

жыныстар, кешен қалыңдығы төмен (20 м-ге дейін) және орташа қуаттылық (20 м-

ден 50 м-ге дейін) түріне жатады. Кешен дала шпаты-кварцты ұсақ-орташа 

түйіршікті құмдардан тұрады. Ол жер асты суы бар палеоцен кешенінен 

жергілікті (10 м-ден 50 м-ге дейін) қалыңдығы 10 м-ден 24 м-ге дейінгі сазды 

аквиклюда арқылы сенімді түрде оқшауланған. 

Жер асты сулары орташа қысымды (100 м-ден 300 м-ге дейін) төбесінен 

шамамен 274 м биіктіктегі бастары бар жер асты суларының пьезометриялық 

деңгейі рельефке байланысты жер бетінен биіктігі 14 м-ге дейін таяздан оң 

көрініске дейін өзгереді. 

Сулы горизонт үйік горизонты (П12-С21 классификациясына сәйкес суы аз 

(0,05 дм3/с-тен 0,1 дм3/с-қа дейін меншікті шығыны) суы орташаға дейін (0,1 

дм3/с-тен 0,5 дм3/с дейін) нақты ұңғыманың дебиті 4op - 4,9 дм3/с деңгейдің 

төмендеуімен 61,65 м, ал меншікті шығыны 0,08 дм3/с. 

Горизонттың су көтергіш жыныстары орташа өткізгіш (1 м/тәуден 3 м/тәу. 

дейін) (бір) 1,3 м/тәулік нақты сүзу коэффициентімен. Кешеннің сулы қабаты 

қалыпты (тәулігіне 10 м2-ден 100 м2/тәу-ге дейін) су өткізгіштікке ие. Су 

өткізгіштік коэффициентінің мәні 23 м2/тәу. 

Горизонт сулары тұздылығы 0,7 г/дм3-тен 0,8 г/дм3-ке дейін хлоридті- 

сульфатты натрий және солтүстігінде - 1 г/дм3-тен 3 г/дм3-ке дейін тұздылығы 

аздап тұзды натрий сульфатты-хлоридті. Учаскенің оңтүстігінде сулары 

минералдануы 0,6 г/дм3 гидрокарбонатты-сульфатты натрий, батысында 

минералдануы 0,5 г/дм3 натрий хлоридті-гидрокарбонатты. Көкжиектің жер асты 

суларының температурасы шамамен 18 0С. 

Жер асты суларының радионуклидтік құрамы U238, Ra226, Th228, Cs137 

радионуклидтерімен сипатталады. Кен суындағы U238 мөлшері 

іргелес Төртқұдық учаскесінің кен орындары 0,007 Бк/дм3-тен 8,2 Бк/дм3-ке 

дейін, кен орындарының сыртында – 0,056 Бк/дм3-тен 4,76 Бк/дм3-ке дейін 

интервенция деңгейі (IL) NRB-99 бойынша 3,1 Бк/дм3. Кенді кен орындарының 

суындағы Ra226 мөлшері 0,5 Бк/дм3 НС болғанда 1,3 Бк/дм3-тен 71 Бк/дм3-ке 

дейін ауытқиды, яғни ол НС-дан айтарлықтай асып түседі. Кен орындарының 

контурларында Ra226 0,22 Бк/дм3-тен 39,0 Бк/дм3-ке дейінгі мөлшерде 

қамтылған. 



 

Сулы горизонт палеоцен-эоцендік жағалау-теңіз және жағалау-дельталық, 

суасты-дельтайлық шөгінді горизонт 
 

1 – кесте -Шығыс Мойынқұм аймағындағы гидрогеологиялық көрсеткіштер 
 

 
жақсы 

Геологиялық 

көрсеткіш 

индексі 

су көкжиегі. 

 

Тереңдігі, 

м 

Сүзгі 

аралығы, 

м 

Пьезометриял 

ық деңгейі 

су, м 

 

Дебет Q, 

дм3/с 

4оп П12- P21 299,0 265, -275,3 +14,0 4.9 
 

Су 

деңгейінің 

төмендеуі 

S, м 

Меншікті ағын 

жылдамдығы 

q, 

дм3/с 

Айдау кезіндегі сулы 

горизонттың бұзылу 

қуаты m, м, жақшада 

– интервал, м 

Су өткізгіштік 

коэффициенті 

км, 

м2/тәу 

Коэф. 

сүзу k, 

м/тәу 

61,65 0,08 18,4 (260,4-278,8) 23 1.3 

 

Кешен дала шпаты-кварцты ұсақ-орташа түйіршікті құмдардан тұрады. 

Сулы горизонт жергiлiктi (10 м-ден 50 м-ге дейiнгi) (4) санатына жататын, 

қалыңдығы 10 м-ден 24 м-ге дейiнгi сазды аквиклюдпен жабылған палеоцен- 

эоцен сулы горизонтынан сенімді оқшауланған. Учаскедегі кешен зерттелмеген. 

2.4 Далалық жұмыс 

2.4.1 Барлау маршруттарын жүргізу 

Шығыс-Мойынқұм учаскесі (ауданы 1648 км2), орналасқан Созақ ауданы 

Оңтүстік Қазақстан облысы. Жалпы іздеу аумағы 2369 км2 шамасында. 

Геологиялық-геоморфологиялық, гидрогеологиялық және техногендік 

сипаттағы мәліметтерді жинау мақсатында барлау маршруттары жүргізілді. 

Айналымдағы ауыл шаруашылығы алқаптарының шекарасын анықтау, сондай-ақ 

жер бетінде профильдерді төсеу сызықтары мен жобалық ұңғымалардың 

нүктелерін анықтау, сондай-ақ жолдардың жай-күйін және бұрғылау пунктіне кіру 

мүмкіндігін бағалау (табиғи ерекшеліктеріне қарай - төбелер, сортаңдар, жер үсті 

суларының маусымдық төгілулері және т.б.). Ғарыштық фотоматериалдарда 

дешифрленген және құрылымдық геофизикалық әдістерді қолдану арқылы 

анықталған элементтердің бетіндегі шағылысуын зерттеу және дешифрлеу (басқа 

әдістермен бірге) маңызды міндеттердің бірі болды. 

Жұмыстың нәтижесі бойынша 1: 200 000 масштабтағы нақты материалдың 

картасы құрастырылды. 

Нәтижелер: 

Жоғарыда айтылғандардың барлығынан келесі қорытынды жасауға болады: 

- осы саладағы жұмыстарды жүргізу кезінде табиғи факторларды ескеру. 

Шығыс-Мойынқұм учаскесі, көбіне жыл бойы жұмыс істеуге де қолайлы. 

Үлкен Үлкенсор сортаңы орналасқан учаскенің солтүстік-шығыс бөлігі, бұрғылау 

жабдықтарын тасымалдауды қиындататын ескі (бүгінгі күні пайдаланылмайтын) 

каналдар ерекшелік болып табылады. Учаскенің солтүстік бөлігінде топырақтары 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1


 

дамымаған жерлер бар, бұл да көктемгі-күзгі кезеңдерде жұмыстарды жүргізуді 

қиындатады. 

2.4.2 Геологиялық маршруттарды жүргізу 

Шығыс Мойынқұм учаскесінің аумағы Шу өзенінің жайылмасында 

(абсолюттік биіктіктері 200-220 м), Мойынқұм құмды массивінің шөліне өтетін 

(абсолюттік биіктіктері 192 м-ден 374 м дейін) орналасқан. м), оның солтүстік 

бөлігінде үлкен сортаң Үлкенсор, оңтүстігінде ірі жоталы құмдар бар, әртүрлі 

геоморфологиялық ерекшеліктері бар аумақты қамтиды. 

Космофотосуреттерде дешифрленген және құрылымдық геофизика 

әдістерімен анықталған элементтердің бетіндегі шағылысуын зерттеу және 

дешифрлеу (басқа әдістермен бірге) ең маңызды міндет болды. 

Маршруттар әрбір бақылау нүктесінде радиометриялық өлшеулермен 

жүргізілді. Барлық алынған мәліметтер дала журналына жазылды. 

2.5 Жұмыс нәтижелері 

Шу өзенінің сол жағалауындағы жайылманың шегінде, оның солтүстік бөлігі, 

ал оңтүстігінде Шу мен Таластың бірінші, екінші және үшінші жайылмалық 

террассаларын алып жатқан дөңес аллювиалды жазыққа өтеді және әртүрлі 

дәрежеде эолға өзгерген процестер, одан әрі Мойынқұм құм массивіне. Мұнда 

төбелі, жоталы-төбелі және жоталы рельеф формалары басым. Жайманың беті тегіс, 

батпақты. Шалғынды өсімдіктері, жартылай шөлді, тегіс және таулы құмдар 

(биіктігі 4-8 м) және сортаңдар көп шағын аумақтары бар. Абсолюттік белгілер 

шығыста 208 м, батыста 168 м. 

Шу өзенінің аңғарының бойында жоғарғы төрттік дәуірінде (абсолюттік 

биіктігі 174-195 м) пайда болған жұмсақ еңісті, толқынды, таяз жарылған сортаң 

жазығы немесе Шу өзенінің ішкі атырауы бар. Созды батпақтар қазіргі Шу арнасына 

параллель шығыстан батысқа қарай жолақпен созылып жатыр. Олардың ең үлкені – 

Үлкенсор. Оның ұзындығы шамамен 25 км, ені 2-5 км. Тұзды батпақтың таза 

жағалау сызығы бар, оның бетінен қалыңдығы 2-6 см тұзды қабықпен (NaCl) 

жабылған.Тума бұлағы аймағында қоқыс пен сортаңдар көлдер түбіне дейін 

шектелген, көне Шу арнасының жәдігерлері болып табылады. Шу өзенінің қазіргі 

уақытта картаға түсірілген I-III жайылма террасалары, сортаңдар мен көлдер тізбегі 

Шу арнасының солтүстік және оңтүстік бағыттағы қоныс аударуының белгілері 

болып табылады. 

Ауданда барлығы 300 топырақ сынамасы, 45 өсімдік үлгісі (баялыч және 

жусан тамыры), ұңғымалардан 2 су сынамасы зерттелді. Алынған сынамалар 

көлемінің азаюы бізге байланысты емес объективті жағдайларға байланысты 

болды. 

Интенсивті және аномальдық нүктелердің негізгі бөлігі құмды саздақтарда, 

ал сирек сазды топырақтарда кездеседі. Бұл жұмыс орнының, оның солтүстік 

бөлігінің ежелгі Шу өзенінің палеоканалы болып табылатын ойпатта орналасуымен 

сипатталады. Анықталған аномалиялардың көпшілігі оңтүстік-шығыстан 

солтүстік-батысқа қарай созылған дәл осы палеоканалдың бүйірлерінде шектелген. 

Арна бөлігінде фондық және жоғары MF мәндері басым. 



 

2.6 Шығыс Мойынқұм барлау учаскесіндегі ұңғымалардың 

геофизикалық зерттеулері 

Шығыс-Жалпақ, Солтүстік Ақдала және Шығыс-Мойынқой аудандарында 

іздестіру-бағалау жұмыстары кезінде орындалатын геофизикалық жұмыстар 

ұңғымаларды каротаждау жұмыстарының кешенімен, оның ішінде каротаждың 

әртүрлі әдістері мен модификацияларымен ұсынылған. Жұмыс 2017-2019 жылдары 

жүргізілді. «Волковгеология» АҚ «Геотехноцентр» филиалы (1 және 2 цехтар). 

Ұңғымаларды каротажды (ГАЖ) УРАЛ-4320 автокөлігі негізіндегі Вулкан және 

Кобра-М каротаж станциялары жүргізді. 

Жұмыс ұңғымаларды каротаж бойынша қолданыстағы нормативтік- 

техникалық құжаттамаға сәйкес жүргізілді (15-17). 

2.7 Геологиялық мәселер 

Учаскедегі уранды іздеу-бағалау жұмыстары кезінде ұңғымаларда 

геофизикалық зерттеулер жүргізу келесі негізгі міндеттерді шешті: 

Ұңғымалардағы радиоактивті ауытқуларды анықтау. 

Пайда болу тереңдігін, кен интервалдарының шекаралары мен қалыңдығын 

және қорларды есептеу үшін олардағы уран мөлшерін анықтау. 

Ұңғыманың учаскесінің литологиялық және стратиграфиялық бөлінуі. 

Литологиялық-фильтрация түрлері бойынша өткізгіш жыныстардың 

ыдырауымен кенді горизонт учаскесіндегі өткізгіш және су өткізбейтін 

жыныстарды анықтау, сонымен қатар ұңғыма учаскесіндегі қабат-қабат Kf 

мәндерін анықтау. 

Ұңғыма оқпанының кеңістіктегі орнын анықтау. 

Гидрогеологиялық ұңғымалардың техникалық жағдайын бақылау. 

Негізгі материалдың сапасы мен репрезентативтілігін бағалау. 

 

 

 
3 ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ КЕШЕНДЕУ 

Жоғарыда аталған геологиялық мәселелерді шешу үшін ұңғымаларды зерттеудің 

геофизикалық әдістерінің кешені пайдаланылды, оның ішінде: 

- гамма-каротаж (ГК); 

- көрінетін кедергінің (КК) 

- инклинометрия (ИК); 

- кавернометрия (КМ); 

- термометрия (TM); 

- токты каротаж (TK). 



 

3.1 Геофизикалық жұмыстардың түрлері мен көлемдері 

201Х жылғы Х0 желтоқсандағы жағдай бойынша Шығыс Мойынқұм 

учаскелерінде сәйкесінше жүргізілген ұңғымаларды каротаждың түрлері мен 

көлемдері көрсетілген. 

2- кесте - Шығыс-Мойынқұм ауданында орындалатын геофизикалық 

жұмыстардың түрлері мен көлемі 

 
 

Геофизикалық 

зерттеулердің 

түрлері 

 

бірлік. 

шама. 

2018 жылғы 

бөлім бойынша 

барлығы 

2019 

Оның ішінде іздеу 
жылы бойынша 

2018 2019 

бір 2 4 5 6 

барлау ұңғымалары 

ГК л.м. 19459.2 11569.9 7889.3 

жақсы 48 25 23 

КК л.м. 19456.5 11569.9 7886.6 

жақсы 48 25 23 

ӨП л.м. 19438.9 11569.9 7869 

жақсы 48 25 23 

Инклинометрия л.м. 19406 11569.9 7836.1 

жақсы 48 25 23 

Кавернометрия л.м. 19434.1 11569.9 7864.2 

жақсы 48 25 23 

Термометрия л.м. 1042.4 1042.4 - 

жақсы 2 2 - 

 

3.2 Гамма каротаж 

Гамма-каротаж – негізгі геофизикалық әдіс, оның деректері уран кен 

орындарының әртүрлі түрлерін іздеудің, барлаудың және пайдаланудың барлық 

кезеңдеріндегі қорларды есептеу үшін қажетті кен аралықтарының параметрлерін 

(қалыңдығы мен массалық үлесі) бағалауға мүмкіндік береді. 

Саздағы көрсеткіштер оңға, құмтастар мен әктастарда солға қарай ауытқиды. 

Тау жыныстарының саз құрамы неғұрлым жоғары болса, оңға қарай ауытқу 

соғұрлым күшті болады (ерекшелік — полимикті құмтастар, тіпті аз сазды болса 

да, айтарлықтай радиоактивтілікке ие және олардың GC көрсеткіштері жоғары). ГК 

қисығының шеткі оң жағдайы-саз сызығы, ГК қисығының шеткі сол жақ ауытқуы- 

құм сызығы. Орыс әдісінің көрсеткіштері мкр/сағ (микрорентген/сағ) немесе 

имп/мин (импульстар/минут) гамма-сәулеленудің қарқындылығымен көрінеді. 

Шетелдік тәжірибеде әдіс көрсеткіштері американдық мұнай институтының (API) 

шартты бірліктерінде көрсетілген. 

3.3 Аппараттар мен жабдықтар 

Гамма-каротажда қолданылатын аппараттар мен жабдықтардың жалпы 

сипаттамасы 

3- кесте – ГК қолдаылған аппараттар мен жабдықтардың жалпы 



 

 

Каротаж 

станцияла 

рының 

түрлері 

Дикто 

фон 

түрі 

Жер 

үсті 

жабдық 

тарыны 

ң түрі 

Кабел 

ь 

Ұңғыма 

құрылғы 
Крис 

талл 

өлше 

мі, 

мм 

түрі ұзынды 

ғы 

қосулы 

жүкшы 

ғыр, 

м 

түрі диамет 

рі, 

мм 

«Вулкан», 

«Кобра-М» 

GIK1, BSK, UGI 

сөрелеріндегі 

жанартау V3 

КГ3- 

0,75-90- 

150 О 

800- 

1000 

KSP 60 30x70 

SPR ел 
у 

30x70 

 

"ВУЛКАН" сандық каротаж тіркеушісі ұңғымалық геофизикалық аппаратурадан 

ақпарат алу және оны цифрлық түрге айналдыру үшін пайдаланылады. "ВУЛКАН V3" 

каротаждық тіркеушісі - "Гектор" тіркеушісінің заманауи нұсқасы және жаңа 

мүмкіндіктер қосылған "Гектордың" барлық мүмкіндіктерін қамтиды. 

 

1.7 - сурет – Вулкан аппаратурасы 

3.4 Кен орнының радиологиялық жағдайы 

Шығыс Мойынқұм аймағының гамма-каротажын интерпретациялау кезінде 

жақын маңдағы Мойынқұм кен орнының түзету коэффициенттері пайдаланылды. 

Уран мен радий арасындағы, радон мен радий арасындағы радиоактивті тепе- 

теңдіктің бұзылуына, рудаларда торий мен калийдің болуына, кендердің 

ылғалдылығына түзетулер алу үшін жұмыс барысында керн материалының 

үлгілері алынады. 

Шығыс Мойынқұм геологиялық барлау учаскесінде гамма-каротажды түсіндіруде 

қолданылатын түзету факторлары мен тәуелділіктер 

3.5 Электрлік каротаж (КК, ӨП) 

Әдістеменің мақсаты мен міндеттері ұңғыма учаскесіндегі тау жыныстарын 

литологиялық бөлу және уран қорын есептеу кезінде осы факторларды есепке алу 

үшін кенді горизонттағы тау жыныстарының су өткізгіштігін бағалау болып 



 

табылады. 

Мәліметтерді интерпретациялау кезінде алынған нәтижелер геоэлектрлік 

қимада көрсетілген (2.3-сурет). 

Құмдар, құмтастар ҚС мәндерінің минимумымен ерекшеленеді. 

Балшықтар, тығыз өткізбейтін жыныстар-олар максималды мәндермен 

сипатталады. 

Алевролиттер, сазды құмтастар өз кезегінде орташа мәнге ие. 

3.6 Жұмыстың әдістемесі мен техникасы 

2017-2019 жж. үш аудандағы ұңғымалардың көрінетін кедергісі мен табиғи 

поляризациясын өзгерту кезінде ұңғымаларды электр каротажы М1.0А0.1В зонды 

бар KSP-60 ұңғыма құралымен жүзеге асырылды. 

Тіркеу деректері сандық түрде жазылды. Электрлік каротаждың 

жылдамдығы гамма-каротаж кезінде ұңғы құралының жылдамдығымен анықталды 

және шектелді. 

Іздеу және барлау кезінде көрінетін кедергінің бақылау өлшемдері үнемі 

жүргізіліп отырды. Сәйкес негізгі және бақылау журналдарында көрінетін 

кедергінің мәндерін анықтау қателігі бағаланды. 

3.7 Тау жыныстарының геоэлектрлік сипаттамалары 

Электрлік қасиеттерді өлшеудің шарттары барлық учаскеде су басқан 

борпылдақ құмды-аргилл жыныстары болып табылады. Шығыс-Жалпақ 

аймағының Жалпақ кенді горизонтының қабат суларының минералдануы 3,2 г/дм3, 

Мыңқұдық горизонты - 6,1 г/дм3. Бұл қабат суының тұздылығының 

жоғарылауымен сәйкесінше төмендейтін РЛ журналдарын тіркеу деңгейлерінде 

көрінеді. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде басым көпшілігінде қабат суларының 

тұздылығына жақын тұздылығы бар бұрғылау ерітіндісі пайдаланылды. Бұл 

фактор PS әдісінің ақпараттық мазмұнын айтарлықтай төмендетеді, сондықтан бұл 

әдіс бағынышты, қосалқы сипатта болады. 

3.8 Ұңғыманың учаскесінің литологиялық және стратиграфиялық бөлінуі 

Ұңғымалардың көпшілігі тек рудалы кен орындарында сынама алу арқылы 

бұрғыланды. Кен қабатын бұрғылау карнсыз әдіспен жүзеге асырылды, ал 

учаскенің осы бөлігін геологиялық зерттеу геофизикалық әдістер кешенінің 

нәтижелері бойынша олардың эталондық ұңғымалардан алынған мәліметтерін 

тексеру арқылы жүргізілді, олар бұрғыланған. бүкіл білік бойымен өзек сынамасын 

алу. 



 

Геологиялық учаскені бөлудің негізгі әдісі электрлік каротаж болды. 

Тапсырма, жалпы алғанда, барлау ұңғымаларынан керн материалдарын тарту 

арқылы кешенді түрде шешілді. 

Палетка диаграммалары бойынша қабаттардың шекараларын анықтау жалпы 

қабылданған әдіс бойынша сипаттамалық нүктелермен жүргізілді. Кенді 

горизонттың шөгінділеріндегі су өткізбейтін (аргиллді) қабаттарды анықтаудың 

сенімділігі мен сенімділігіне ерекше назар аударылды, өйткені бұл кен 

орындарында локализацияланған уранның минералдануы технологиялық 

теңгерімсіз рудаларға жататын және оның құрамына кірмеген. қорларды есептеу. 

Геологиялық учаскенің литологиялық бөлімінде ағаш кесудің барлық 

түрлерінің деректері пайдаланылды. Олардың мәліметтері бойынша 

стратиграфиялық шекаралар белгіленді, олардың шегінде белгілі бір литологиялық 

құрамдағы тау жыныстарымен геофизикалық көрсеткіштерді сәйкестендіру 

жүргізілді. Тау жыныстарының бұл литологиялық сипаттамасы кейін өзегінен 

тазартылды. 

Түсіндіру нәтижелері геологиялық бағандардың сәйкес графиктерінде 

көрсетілді және біріктірілген геологиялық колоннаның құрылысына негіз болды. 

3.9 Инклинометрия 

Ұңғыма оқпанының кеңістіктегі нақты орнын анықтау үшін инклинометрия 

жүргізілді. Бұл мәселе ұңғыма оқпанының вертикальдан ауытқуының зениттік 

және азимуттық бұрыштарын өлшеу арқылы шешілді. Өлшеулер үздіксіз жазбасы 

бар құрылғылар – SIEL-58, IES-54 магнитометриялық инклинометрлермен 

жүргізілді. 

Инклинометрлерді калибрлеуді аспапты өндіруші жүргізеді. Тоқсанына бір 

реттен кем емес инклинометрлердің калибрленуі USI-2 калибрлеу үстелінде 

тексерілді. Параметрлерді өзгерту қажет болса, құрылғылар өндірушіге жіберілді. 

Инклинометрияның бақылау өлшемдері пайдалану ұңғымаларында 5%-ға 

дейінгі мөлшерде жүргізілді. Инклинометриялық мәліметтердің сандық 

интерпретациясы ұңғыма сағасына қатысты X, Y және Z координаталарындағы 

өсімдерді анықтаудан тұрды және салалық бағдарламаларда жүзеге асырылды. 

Инклинометрия нәтижелері кен қиылыстарының үстіңгі және астыңғы 

координаталарын есептеу үшін, геологиялық учаскелерді салуда, жоспарлар 

бойынша минералдану контурларын есептеу үшін пайдаланылды. 

3.9 Кавернометрия 

Кавернометрия өлшеу ұңғымалардың 100% орындалды. Жұмыс СКУ-58 

штангенциркульдерімен жүргізілді, штангенциркуль цифрлық түрде БСК, Вулкан 

магнитофондарымен жазылды. Калибрлерді калибрлеу мемлекеттік сынақтан 

өткен стационарлық сертификатталған диаметрлік калибрлерде жүргізілді. 

Калибрлерді калибрлеу бақылауы әрбір ұңғымада каротажға дейін және одан кейін 

бақылау-өлшеу аспаптары жинағындағы калибрлеу сақиналарын пайдалана 

отырып жүргізілді. Каротаж жылдамдығы 1500 м/сағ аспады. 



 

Кавернометрия каротаждың нәтижелерін өңдеу гамма-каротаж деректерін 

интерпретациялау кезінде қолданылатын түзету коэффициенттерін кейіннен алу 

үшін ұңғымалардың диаметрлерін анықтаудан тұрды. 

3.10 Индукциялық каротаж 

Индукцияланған токтардың көмегімен тау жыныстарының нақты электр 

өткізгіштігін өлшеуге негізделген электрлік каротаж әдістерінің бірі. Қарапайым 

түрде қолшатыр генератор мен өлшеу катушкаларынан тұрады. Ультрадыбыстық 

жиілік тогы генератор катушкасы арқылы өтеді. 

Индукциялық каротажды гидрогеологиялық ұңғымаларда Вулкан жерүсті 

жабдығы бар ПИК-50 (ИГЗ-50) аспаптарымен жүргізді. Каротаж жылдамдығы 

1200 м/сағ аспады. 

3.11 Термометрия 

Ұңғымалардағы сүзгілермен жабдықталған қаптамалық бағаналарды 

орнатудың технологиялық мәселелерін шешу үшін гидрогеологиялық ұңғымаларда 

температуралық және ток каротажы жүргізілді. 

Осы әдістермен өлшеулер «Ағаш кесуге арналған техникалық 

нұсқаулықтар», 2010 (16) талаптарына сәйкес жүргізілді. 

Гидрогеологиялық ұңғымаларды салу кезінде сақинадағы цемент 

қабықшасының (СК) орнын анықтау үшін термометриялық өлшеулер жүргізілді. 

Өлшемдер цементтеуден кейін 18-24 сағаттан кейін жүргізілді. Жұмыс КТ-4м 

электр термометрімен жүргізілді. Өлшеу нәтижелерін тіркеу цифрлық нысанда 

жүзеге асырылды. Термограммаларды жазу БК-ның түсуі кезінде, 300 м/сағ 

аспайтын жылдамдықпен жүргізілді. 

Ағымдағы тіркеудің нәтижесі қаптама жолдарының тұтастығы және 

сүзгілердің орны туралы ақпарат болды. Өлшемдер SPEC бір электродты электр 

зондымен жүргізілді. 

3.2 Жұмыстарды метрологиялық қамтамасыз ету 

Геофизикалық жұмыстарды метрологиялық қамтамасыз етудің негізгі 

мақсаты талап етілетін өлшем дәлдігінің бірлігін қамтамасыз ету талаптар шегінде 

түпкілікті нәтижелерді анықтау кезіндегі қателерге кепілдік беру арқылы олардың 

тиімділігі мен сапасын арттыру болып табылады. 

Ұңғымаларды каротаждау кезінде өлшем бірлігі және өлшеу нәтижелерінің 

қажетті дәлдігі мыналармен қамтамасыз етіледі: 

типті тану және метрологиялық аттестаттау мақсатында сынақтардан өткен 

және жұмысты орындау кезінде қолданыста болған өлшемдердің бірлігін 

қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің талаптарына сәйкес келетін өлшем 

құралдарын пайдалану; 

метрологиялық жұмыстарды жүргізуге құқығы бар ұйымдарда қолданылатын 

3.4 Giklet каротаж деректерін түсіндіру әдісі 



 

* бірінші хронологиялық әдіс геологиялық барлау жұмыстары процесінде 

каротаж деректерін түсіндіру әдісі болып табылады; 

* екінші әдіс – тау-кен дайындық жұмыстары процесінде каротаж 

деректерін экспресс түсіндіру әдісі; 

* үшінші әдіс – тау – кен дайындық жұмыстары процесінде кен 

аралықтарының паспорттарын құра отырып, каротаж деректерін геологиялық- 

геофизикалық интерпретациялау; 

* төртінші әдіс-өнімді горизонттың қышқылдану аймағының шекарасымен 

бөлінген кен аралықтарының параметрлерін екі бөлікке нақтылау . 

Жоғарыда аталған әдістердің әрқайсысы түсіндіру үшін қолданылатын 

бағдарламалардың бірдей тізіміне негізделген, айырмашылық проблемаларды 

шешу процесіне адамның қатысу деңгейінде. 

А деректерін түсіндіру процесіне ең аз қатысу және бағдарламаларды 

пайдаланудың қарапайым алгоритмі тау-кен дайындық жұмыстары процесінде 

каротажды жедел түсіндіру әдісін қамтиды. Геологиялық барлау жұмыстары 

процесінде есептер кешенін шешу, есептеу параметрлерін модельдеу алгоритмі 

неғұрлым күрделі болып табылады, өйткені каротаж деректерін түсіндіру 

мәселесін шешу үшін сынамалау нәтижелерін тартуды көздейді. Гамма-каротаж 

деректерін барлық үш әдіспен сандық интерпретациялауды ұңғыма оқпаны 

бойынша 10 сантиметрлік секциялардағы уранның массалық үлесін және кен 

денелерінің қималарындағы уранның массалық үлесін анықтау мақсатында 

жүргізеді.(1.8-сурет) 

Бұл ретте өлшеу нәтижелеріне барлық қажетті түзетулер енгізіледі: 

* жуу сұйықтығымен және Шеген құбырларымен гамма-сәулеленуді 

сіңіруге, 

* радон мен радийдің арасындағы уран мен радийдің арасындағы 

радиоактивті тепе-теңдіктің бұзылуына, 

* кендерде торий мен калийдің болуына, 

* кендердің ылғалдылығына. 

Жуу сұйықтығымен және шегендеу құбырларымен гамма-сәулеленуді 

сіңіруге түзетулер ұңғыманың және ұңғымалық аспаптың конструкциясымен 

айқындалады. Радиоактивті тепе-теңдіктің бұзылуына, уран кендерінде торий мен 

калийдің болуына, кендердің ылғалдылығына түзетулер геофизикалық 

зерттеулердің барлық кешенінің ажырамас бөлігі болып табылатын арнайы 

жұмыстардың нәтижелері бойынша анықталады. Түзетулер Кернді сынамалау 

деректерін статистикалық өңдеу жолымен бағаланады. Ылғалдылық, тығыздық 

параметрлері негізгі сынамалау деректерін статистикалық өңдеу арқылы 

бағаланады. (1.9-2 сурет). 



 

 

4- кесте - Геофизикалық аспаптар мен жабдықтар туралы мәліметтер 

 
Қолданылатын өлшеу 

құралдарының атауы 

 

Түрі, 

маркасы 

 

Дәлдік 

класы 

 

Өлшеу шектері 

 

Өлшемдердің мақсаты 

 

Өлшемдерді 

ң дәлдігі 

қамтамасыз ету үшін қабылданған 

шаралар көрсетілген 

өлшеу дәлдігі 

Жер үсті және ұңғыма геофизикалық жабдықтары 

Гамма каротаж 

Жазушы BSK-051 

Жанарта 

у V3 

4.0 

4.0 

0-10000 uR/сағ 

0-10000 uR/сағ 

Тереңдігі 1500 м дейінгі 

ұңғыманың осі бойынша тау 

жыныстарының табиғи 

радиоактивтілігін өлшеу 

үшін каротажмен аяқталған 

«Кобра-М», «Вулкан» 

станциясы 

7% 

7% 

RDA.015.050.PS сәйкес жылдық, 

мерзімді, ведомстволық тексерулер. 

сәйкес аспаптарды тоқсан сайын 

калибрлеу 

радий-226 үлгілі сәулелену көздері 
Біріктірілген 

ұңғымаға арналған 

құрал 

KSP-60 4.0 0-10000 uR/сағ 5% 

Инклинометрия 

Инклинометр, 
жердегі консоль, 

ұңғымаға арналған 

аспап 

SIEL- 

58IES-54 

4.0 0-500 - зениттік 
0-3600 - 

азиму- 

көтергіш 

Ұңғымалардың қисаюының 

зениттік және азимуттық 

бұрыштарын анықтау 

30' бұрыш 

зениттік 

±40 
азимутта 

Құрылғыны тексеру әдісіне сәйкес жыл 

сайынғы мемлекеттік тексерулер. 

USI-2 бойынша тоқсан сайынғы 

калибрлеулер. 

Орнату кестесі 
инклинометр 

USI-2 4.0 0-900 - тік бұрыш 
0-3600 – азимут 

Калибрлеу үшін 
инклинометрлер 

6' - бұрыш 
60'- азимут 

Жыл сайынғы мемлекеттік тексеру 

Кавернометрия 

Шағын 
кавернометрия 

SKU-58 4.0 40-400 мм Ұңғымалардың диаметрлерін 

ықтау 

5 мм Жыл сайынғы мемлекеттік 

тексерулерсәйкестік бірге әдістемесі 

тексеру құрылғы; 

жылдықштангенциркульдерді тексеруге 

арналған диаметрлердің өлшемдерін 

мемлекеттік тексеру. 

Индукциялық каротаж 

Индукциялық тіркеу 

құралы 

PIK-50 4.0 10-1000 мС Арнайы электр тогын өлшеу 

үшін 

ұңғымалардағы тау 

жыныстарының өткізгіштігі 

5% Ұңғыда сынақ орамасы бар аспаптарды 

калибрлеу бұрынөлшемдер. 



 

 

 

 

1.8 - сурет – Giklet-бағдарламсында Шығыс Мойынқұм учаскесіндегі интерпретация 



 

 

1.9 –ҰГЗ деректерінің мәліметтерін интерпретациялау 



 

 

2 сурет –ҰГЗ деректерінің мәліметтерін интерпретациялау 



 

 

 

 

2.1 - сурет – Mapinfo-бағдарламсында жасалынған Шығыс Мойынқұм алаңының геологиялық қимасы 



 

 
 

 

2.2 - сурет – Mapinfo-бағдарламсында жасалынған Шығыс Мойынқұм алаңының геологиялық қимасы 



 

2.3-сурет Электрокаротаж деректері бойынша алынған геоэлектрлік қима 
 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

Қорытынды 

 

Шу-Сарысу депрессиясындағы "Шығыс Мойынқұм" уран учаскесіндегі ұңғымаларды 

геофизикалық зерттеу деректері бойынша іздеу міндеттерін шешу жеткілікті деңгейде 

мәліметтер беретінін көрсетті. 

 Шығыс Мойынқұм 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. 

 Шығыс Мойынқұм іздеу алаңына да, біздің ойымызша, иқан және үйік 

горизонттарында белгілі бір перспективалары бар. Иканның 6050 горизонттарындағы 

кен байлықтары растайды. Мұнда іздеу жұмыстарын жалғастыру қажет. 
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Дипломдық жұмыс (авторы Баянов М.Б) уранды аудандарда Ұңғыманы 

Геофизикалық Зерттеу әдістерімен геологиялық тапсырмаларды орындауға арналған. 

Дипломдық жұмыс 3 тараудан тұрады. Онда зерттеу ауданының геологиялық 

мәліметтері келтірілген; геологиялық тапсырмаларды орындауда геофизикалық әдістердің  

қолданылуы негізделген; олардың нәтижелері баяндалған. 

Дипломдық жұмыстың практикалық құндылығы – геологиялық тапсырмаларды 

орындау құралы ретінде қолданылған геофизикалық әдістердің басқа да уран 

кенорындарында қолданылу мүмкіндігінің болуы. 

Дипломдық жұмыста жеткілікті көлемде фактілік геологиялық-геофизикалық 

материалдар қолданылған, тақырыпқа сәйкес тапсырмалар толығымен орындалған. 

Авторлардың теориялық дайындығы жеткілікті қолданылған. 

Дипломдық жұмыс мемлекеттік комиссия алдында қорғауға ұсынылады. Дипломдық 

жұмыс бағасы – 85% (өте жақсы); Баянов Мейіржан «5В070600 – Геология және пайдалы 

қазба кенорындарын барлау» мамандығы бойынша бакалавр академиялық дәрежесін алуға 

лайық. 

Пікір сарапшы: 

"Геотехникалық Орталық" 

"Волковгеология"АҚ 

филиалы геофизикалық 

басқармасының жетекші менеджері 

Тукусбаева Д.Б. 

«17» мамыр 2022 ж. 
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ҒЫЛЫМИ 

ЖЕТЕКШІНІНІҢ ПІКІРІ 
 

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС 
(жұмыс түрлерінің атауы) 

 

Баянов Мейіржан Бақытжанұлы 
(оқушының аты жөні) 

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

Тақырыбы: «Шу-Сарысу депрессиясындағы "Шығыс Мойынқұм" уран 

учаскесіндегі ұңғымаларды геофизикалық зерттеу деректері бойынша іздеу міндеттерін 

шешу» 

Дипломдық жұмысты қорғаушы студент Баянов Мейіржан 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 Баянов Мейіржан 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, 3 бөлімнен, қорытындыдан және 

геологиялық-геофизикалық карталардан, кестеден тұрады. 

Дипломдық жоба мемлекеттік комиссия алдында қорғауға ұсынылады. 

Жетекшінің дипломдық жобаға қоятын бағасы 95% (өте жақсы). Ал Баянов 

Мейіржан «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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