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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жоба Оңтүстік Маңғышлақ аумағында орналасқан Атамбай-

Сартӛбе кенорны туралы "Маңғыстаумұнайгаз"АҚ  мекемесінен алынған нақты 

деректері бойынша құрастырылған.  

Дипломдық жобаның негізгі мақсаты: Оңтүстік Маңғышлақтың 

мұнайгаздылығы,тектоникасының ерекшелігі және Атамбай-Сартӛбе 

кенорнында қосымша барлау жобасын іске асыру болып табылады.  

Дипломның маңыздылығы:Атамбай құрылымының тұмсық ретінде 

орналасуы,ӛнімді қабаты ортаңғы триас кешендерінде анықталуы. 

Дипломдық жобаның нәтижесінде С2 категориясы бойынша есептелген 

болжамдық алынатын мұнай қоры 400 мың т, еріген газ қоры бойынша 

есептелген қор 201,2 млн м
3
 болып есептелген. 

 

 

                                                 АННОТАЦИЯ 

 

Дипломный проект составлен по конкретным данным, полученным от 

учреждения АО "Мангистаумунайгаз"о месторождении Атамбай-Сартобе, 

расположенном на территории Южной Мангышлак.  

Цель исследовательского проекта является:нефтегазоносность,особенно

сти тектоники Южного Мангышлака и реализация проекта дополнительной 

разведки на месторождении Атамбай-Сартобе.  

Значимость диплома:расположение структуры Атамбая как носовой, 

определение продуктивного слоя в средних триасовых комплексах. 

В данном дипломном проекте рассчитаны прогнозные извлекаемые 

запасы нефти, рассчитанные по категории С2, рассчитаны на 400 тыс. т, запасы 

растворенного газа, рассчитаны на 201,2 млн. м3. 

 

 

                      ANNOTATION 

 

A this is project is composed of the specific data received from the enterprises 

of  "Mangistaumunaigas"on the field Atambay-Sartobe, located on the territory of the 

southern Mangyshlak.  

The objective of this research project is:petroleum potential,particularly the 

tectonics of the southern Mangyshlak and the implementation of the project 

additional exploration at the deposit Atambay-Sartobe.  

The importance of the diploma:the location structure of Atambua as the bow, 

the definition of a productive layer in the middle Triassic complexes. 

In this project is designed recoverable reserves of oil, calculated on the C2 

capacity of 400 thousand tons, the reserves of the dissolved gas calculated on 201,2 

million m3. 
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КІРІСПЕ 

 

Әкімшілік тұрғыда Оңтүстік Маңғышлақ ойпаты, Қазақстан 

Республикасы Маңғыстау облысы Қарақия ойпаты, Түпқараған аумағында 

орналасқан.Ӛнімді мұнайгаздылығы ортаңғы триас түзілімдер кешенінде 

анықталған. 

Мәселенің қойылуы және тақырыптың өзектілігі. 

Атамбай-Сартӛбе мұнай кен орны 1989 жылы ашылды.Мұнай шоғыры 

№1 ұңғымадан алынған  мұнайдың ӛнеркәсіптік ағыны ортаңғы триас 

түзілімдерін сынамалау кезінде анықталған. Атамбай батыс бағытта еніп бара 

жатқан жерінде түсініксіз құрылымдық тұмсықтың кӛрінісі пайда болды. 

Жобаның мақсаты. Іздеу-бұрғылау жоспарына сәйкес Атамбай-Сартӛбе 

кенорнында 8 ұңғыма бұрғылану қажет деп жоспарланды. Бес ұңғыма ең 

соңында әртүрлі себептерге байланысты жойылу қаупі туындады.Сонымен 

қатар, басты мақсатқа сәйкес, нӛмірі 10 жобалау ұңғымасын 4220 метр 

болжамдық тереңдікпен бұрғылау кӛзделіп отыр.С1 және С2 категориялары 

бойынша Атамбай-Сартӛбе кенорнының қорын есептеу туралы толықтай 

қарастыру менің барлауға дейінгі жобамның басты мақсаты болып табылады. 

Зерттеудің негізгі міндеттері. Жобадағы негігі шешілетін  міндеттері: 

- Аумақта қосымша барлау ұңғымасын орнын анықтау. 

- Мұнайдың С2 категория бойынша қорын есептеу. 

- Мұнайдың алынатын қорын анықтау 

- Мұнайдағы еріген газдың қорын анықтау. 

Жобаның ғылыми жаңалығы. Геофизикалық-геологиялық зерттеу 

жұмыстарының нәтижелерін ӛңдеу барысында, V1
III

 шағылыстырушы горизонт 

бойынша Атамбай мен Сартӛбе құрылымдары жеке кӛтерілім болып 

орналасқан және шығыс жағында тиісінше IV пен III бұзылымдарымен 

жартылай күмбез құрайды. 

Практикалық маңыздылығы. Бұл ауқымды алаңдағы түзілімдерден мұнай 

мен газ шоғырларын іздеу, барлау жұмыстары Қазақстан Республикасының 

мұнай-газ қорының кӛлемін ұлғайтуға кӛмектеседі,және бұл жобада 

қарастырылған кенорын қазіргі таңда детальды зерттелуі әсерінен қоры 

жағынан кӛлемі ұлғаюы мүмкін деп жоспарлануда. 

Жобаның көлемі мен құрылысы.  

Дипломдық жобада Атамбай Сартӛбе кенорындағы маңызды болып санал

атын мұнай шоғыры анықталған ортаңғы триас түзілімдерінің литологиялық ст

ратиграфиялық сипаттамасы,сонымен қатар,геологиялық техникалық сипаттама

лары, бұрғылау, геофизикалық зерттеулер бойынша алынған мәліметтері, 

шоғырлардың орналасу ерекшеліктері қамтылған.Дипломдық жобаны жазу 

барысындағы тың мәліметтер дипломалды ӛндірістік тәжірибе ӛткен 

"Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы мекемесінен алынды.Дипломалды 

тәжірибе ӛту барысында жинақталған деректер тізбегі және Оңтүстік 

Маңғышлақ ойпаты туралы ғылыми-әдістемелік мәліметтер аталмыш 

дипломдық жобаны жүйелі түрде ӛңдеуге басты негіз болды. 
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1 Геологиялық бөлім 

 

1.1 Географиялық-экономикалық жағдайы 

 

 Облыс орталығы Ақтау қаласы, Атамбай - Сартӛбе  кенорнынан 40 

километр жерде орналасқан. Теңіз порты Ақтау қаласында мұнай құятын айлақ 

бар,магистральды (торапты) Жетібай-Ақтау мұнай құбыры тартылды, осы 

құбыр арқылы кенорын мұнайы тасымалданады.Мұнай құбырымен бірге ЭТЖ  

(электротасымалдау желісі) 220 - 110 квт (киловатт - сағат) және газ құбыры 

ӛтеді. Мұнай шоғыры Сартӛбе кӛтерілімінің  тектоникалық блогының батыс 

шегінде анықталған. Жетібай кентінде кен орнын пайдалануды жүзеге 

асыратын мұнай-газ ӛндіру басқармасы бар. Ақтау қаласы, Жаңа Ӛзен, Форт-

Шевченко қаласы және Жетібай,Шетпе кенттері арқылы  оңтүстікке қарай 

ӛтетін 10 километр асфальтты тас жолы бар. Кенорын оңтүстігінде 8 километр -

де ӛтетін сансыз кӛп грунтты жол кенорын аумағын әртүрлі бағытта қиып 

ӛтеді. Жылдың құрғақ уақыты кӛлік тасымалының қозғалысына жарамды. 

Жылдың құрғақ уақытында автокӛліктердің ӛтуі үшін пайдаланылатын 

топырақ жолдарының желісі дамыған. Орографиялық тұрғыдан алғанда кен 

орнының ауданы жер бетінің күрделі рельефімен(жер бедері) сипатталады: тік 

ойыс және Қарағия ойпаттары, рельефтің беті біркелкі емес және құмдармен, 

құмдақтармен, саздақтар мен әктастармен сипатталған. Ойпаттың ең кӛп тӛмен 

бӛлігін Батыр соры алып жатыр. Атамбай-Сартӛбе кенорны ойпаттың шетінде 

орналасқан, Жер бедерінің тербелісі -27 метрден +27 метрге дейін ауытқиды. 

Рельефтің абсолюттік белгілері -105 метрден +100 метрге дейін 

ӛзгереді.Климаты жартылай шӛлейт, күрт континентальды, аридті. Жазы 

құрғақ, ыстық, температура + 45 С жетеді, ал қысы -30 С дейін суық. Шаңды 

дауылдармен бірге  жиі жел болып тұрады. Желдің басым бағыты шығыс-

оңтүстік-шығыс болып табылады. Жаңбыр сирек жауады, негізінен тек 

кӛктемгі және күзгі кезеңдерде ғана жауын-шашын түседі. Жауын-шашынның 

орташа жылдық мӛлшері 100 миллиметрден 150 миллиметрге дейін 

жетеді.Гидрографиялық тұрғыдан қарағанда кенорын орналасқан аймақта 

Ащыағар ӛзені бар. Солтүстіктен оңтүстікке ағып ӛтетін және ащы-тұзды жері 

басталатын кӛзі Куюлус болып табылады. Ойпаттың шетінде аз дебитті 

құдықтар мен бұлақтар бар, олардағы су тұзды және ішуге жарамсыз болып 

табылады. Тұщы су кӛздері мүлдем жоқ.  Ауыз сумен жабдықтау Ақтау 

қаласынан автокӛлік арқылы жүзеге асырылады, техникалық мақсаттар үшін  

ұңғымадан қабаттық су алынды, сулар Солтүстік Қарағия кен орнының 

аумағында бұрғыланған. Жауын - шашын,қар еріген кезде,жыраларда уақытша 

су айдындары түзіледі, ол тез құрғайды. Ауданның ӛсімдік және жануарлар 

әлемі шӛлейт аймаққа тән. Ӛсімдіктері жусан, шалғы, түйе тікенек, сексеуіл. 

Жануарлар әлемі ӛрмекші тәріздес, бауырымен жорғалаушылар,кеміргіштер жә

не қос тұяқтылар болып табылады. Құстардан шіл,қырандар,қаршыға кездеседі. 

Облыс аумағында тас, саз, қиыршық тас, құм және малтатастар кең таралған 

және кенорнын ашық бұрғылау ұйымдастырылды [2]. 
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1.2 Геологиялық-геофизикалық зерттелінуі 

 

Тектоникалық қатынаста кенорын ауданы Оңтүстік Маңғышлақ 

ойпатының батыс бӛлігі болып табылатын Қарақия ойысына жатады. Жеке 

тектоникалық элемент ретінде,Карақия ойпаты 1965 жылы В.С. Муромцев 

жасаған схемасында анықталды.Бұл зерттеулерге 1:200000 масштабтағы 

мемлекеттік геологиялық барлау,1:200000 масштабтағы гравиметриялық және 

аэромагнитті зерттеу және 1:500000, сондай-ақ аймақтық сейсмикалық 

профильдеу енгізілді, бірақ осы аймақта құрылымдар табылмады. Атамбай 

аумағында юра түзілімдерінің табаны бойынша шағын амплитудалық 

кӛтерілімі бар екендігі анықталды. Дәл осы уақытта Атамбай ауданында 

сейсмикалық зерттеулер (шағылған толқындар әдісі ШТӘ) жүргізілген. Турон 

шӛгінділерінің табанының құрылымдық картасында Атамбай екі сүйір ойысқа 

бӛлінген. Ені бойлық бағдарға бағытталған. Иілімдер (ойыс) батысқа қарай 

еңістеген. Қолданыстағы сейсмикалық материалды қайта қарау нәтижесінде 

құрылған V2
IV

 - ның  шағылыстырушы горизонты кӛрсететін құрылымдық 

картасында (ортаңғы триастың табаны) екі құрылымды қамтиды : Атамбай 

және Сартӛбе. Атамбай IV батыс тектоникалық бұзылымға кіріккен жартылай 

дӛңес. -4350 метр изогипстегі жартылай дӛңес ӛлшемі 2.25⸱1.2 километр тең 

және 25 метр амплитудасымен сипатталады.Сартӛбе тектоникалық бұзылыстың 

батыс және шығыс блоктарына бӛлінген жергілікті кӛтерілім ретінде 

анықталған. - 4250 метр жабық изогипсте батыс жартылай дӛңестің ӛлшемі 1,7 

х 0,8 километр және амплитудасы 25 метрді құрады.Қолайлы құрылымдық 

элементтердің бар екендігін кӛрсететін сейсмикалық зерттеу материалдары мен 

Алатӛбе және Солтүстік Қарақия кенорындарының жақын орналасуы туралы 

мәліметтер Атамбай-Сартӛбе құрылымын барлау-бұрғылауға дайындалған 

қорға енгізуге басты себеп болды. 

1977 жылы «Маңғышлақмұнайгеофизика» тресті Атамбай - Алатӛбе-

Шевченко алаңында толық(детальды) сейсмикалық зерттеулерін жалпы 

тереңдік нүктелік әдіс жүргізілді. Солтүстік Атамбай мен Алатӛбе кӛтерілімі  

бор горизонты бойынша биіктігі анықталмады, Атамбайдың биіктігі V1
II
, V2

IV
 

шағылыстырушы горизонттар бойынша құрылымдық тұмсық  түрінде кӛрініс 

тапқан. Осындай еңбектер алғаш рет Сартӛбе кӛтерілімі шағылған горизонттар 

арқылы анықталған. 

1984 - 1985 жылдар.«Маңғыстаумұнайгеофизика» тресі жүргізген 

гравиметрлік зерттеулердің нәтижелері бойынша Атамбай мен Солтүстік 

Атамбайдың биіктігі теріс мәнге ие болды, ал Солтүстік Қарақия, Сартӛбе және 

Алатӛбе оң мәнге ие  гравитациялық ауытқулар болды. 

1987 жылы жұмыстар аэрофото және геоморфологиялық зерттеулерді 

түсіндіру материалдарын тексеру бойынша жүргізілді.Осы жұмыстардың 

нәтижесінде Солтүстік Атамбай мен Атамбайдың құрылымында морфоанома- 

лия пайда болды.Солтүстік Атамбай құрылымы құрылымдық тұмсық 

(мүйіс)  болып ерекшеленді, изогипс-шегінде  оның ӛлшемі - 4500 метр, 

2.25⸱1.0 километр, амплитудасы 25 метр болып табылады [7]. 
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1.3 Литологиялық-стратиграфиялық сипаттамасы 

 

Атамбай-Сартӛбе кенорнының қимасында іздеу ұңғымаларымен 

палеозой,мезозой,кайнозой түзілімдері максимальды 4290 метр қалыңдықпен 

ашылды. Сипаттама  керн, және палеонтологиялық зерттеулер деректеріне 

негізделген.  

Палеозой тобы (Pz) 

Кенорнында палеозой жасындағы таужыныстары 6 ұңғымада (нӛмірі 1, 

нӛмірі 2, нӛмірі 3, нӛмірі 4, нӛмірі 5, нӛмірі 8) ашылды. Түзілімдер қара, сазды-

кӛмірлі, жарықшақты тақтатас және қара сұр метаморфты құмтастардың 

ауысуымен берілген. Атамбай-Сартӛбе кенорнындағы палеозой түзілімдерінің 

ашылған қалыңдығы 124 метр.  

Мезозой тобы (Мz)  

Триас жүйесі (Т) 

Триас жүйесінде барлық бӛлім түзілімдері анықталған.Пайда болу 

жағдайына байланысты триас түзілімдері келесідей бӛлінеді: тӛменгі және 

жоғарғы триас таужыныстары, негізінен, құрлықтық жағдайда қалыптасады 

және жанартаулық-терригенді таужыныстардан тұрады, ал ортаңғы триас  

түзілімдері  теңіз жағдайында қалыптасады және жанартаулық-карбонатты 

таужыныстардан тұрады. тӛменгі триас түзілімдері тек нӛмірі 1, нӛмірі 2, 

нӛмірі 3, нӛмірі 6 ұңғымаларында ғана ашылған. 

Төменгі триас қабаты  (Т1)  

Қима қоңыр-сұр, қызыл-қоңыр құмды-алевролитті аргиллиттермен 

сипатталған. Құмтастар әркелкі түйірлі, ірі сынықты материалдары бар,олар 

ұсақ малтатасты конгломераттарға айналған.Алевролиттер  орта және ірі 

түйірлі, қабатты, кейде сынықты, кейде карбонатты, қызыл саз линзаларымен 

кездеседі.Аргиллиттер жарылымды, тақтатасты,слюдалы, кей жерлері 

карбонатты, алеврит қоспалары бар 

Ортаңғы триас қабаты (Т2) 

Ортаңғы триас кешендерінің құрамында екі литологиялық жүйе 

(тӛменнен жоғары қарай) бӛлінеді:жанартаулық-карбонатты және 

жанартаулық-аргиллитті. Қиманың жанартаулық-әктасты бӛлігі негізінен қара 

пелитоморфты әктастардан тұрады. Жанартаулық-аргиллитті қимасында 

ортаңғы триас кешенінің туфоаргиллиттердің біркелкі емес орналасып 

алмасқан сирек қабаттарынан, аргиллитер мен туфтардың сирек 

қабатшаларынан,туфоқұмтастар мен әктастардан тұрады. Таужыныстар қою 

сұр және қара түске боялады. Литологиялық құрамы топтаманың жоғарғы жағы 

туфтардың қабаттасуымен (0,5 - 4,0 метр), пелитоморфты әктастардың (0,5 - 3,0 

метр) және оолитті-түйіршіктердің, микрогранулярлы,микротүйірлі,кавернозды 

бӛліктердің кірігуімен сипатталады. 

Жоғарғы триас қабаты (Т3) 

Жоғарғы триас түзілімдері екі қабатқа бӛлінеді.Тӛменгі жанартаулық-

терригенді қабат әр түрлі түйіршікті құмдақтармен, сұр-жасыл ақшыл 

туфоқұмдақтармен,сұр түсті алевролиттермен және жасыл туфоаргиллиттермен 
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ауысып сипатталған. Литологиялық жағынан құмтастар,ірі түйірлі 

туфоқұмтастар мен конгломераттарға айналған сұр түсті құмдақтармен 

ұсынылған. Бұл топтама жаңа шӛгінді жиналудың бастапқы айналымын 

кӛрсетеді. 

Юра жүйесі (J) 

Юра жүйесі тӛменгі, ортаңғы, жоғарғы бӛлімдерінен тұрады. 

Төменгі юра қабаты(J1) 

Тӛменгі юра түзілімдері триас түзілімдерімен үйлесімсіз орналасқан және 

құмтас, саз, алевролиттермен ауысып орналасқан. Таужыныстардағы басым түс 

сұр және ашық сұр болып табылады.Кӛмірленген ӛсімдіктер детритімен 

таужыныстардың қанықтылығы жұқа қабаттар түрінде де сипатталады. Тӛменгі 

юра түзілімдерінің қалыңдығы 150 - 200 метр аралығында.Түзілімдердің 

іргетасында құм мен базальтты қабат жатыр.  

Ортаңғы юра қабаты (J2) 

Ортаңғы юра қабаты аален, байосс, батт жікқабаттарын қамтиды. 

Жоғарғы юра қабаты (J3) 

Жоғарғы бӛлім келловей, оксфорд, кимеридж-титон жікқабаттарынан 

тұрады. 

Бор жүйесі (К) 

Кенорындағы бор жүйесі тӛменгі және жоғарғы қабаттардан тұрады. 

Төменгі бор қабаты (К1) 

Тӛменгі бор қабаты валанжин,готерив, баррем, апт, альб 

жікқабаттарымен берілген. 

Жоғарғы бор қабаты (К2) 

Жоғарғы бор қабаты сеноман және сенон-турон жікқабатшаларымен 

қамтылған. 

Кайнозой тобы (Кz)  

Палеоген жүйесі (Р) 

Палеоген жүйесінің түзілімдері палеоцен-эоцен, олигоцен бӛлімдеріне 

бӛлінген.  

Палеоцен-эоцен қабаттары (Р1-Р2) 

Палеоцен-эоцен жасындағы таужыныстар қимасында дат жікқабаты 

бӛлінген. Ол пелитоморфты, органогенді-сынықты әктастармен, сары-сұр 

саздармен, мергельдермен сипатталған. Табан бӛлігі құмдармен, малтатас және 

құмтастар қабатшаларымен сипатталған. Ортаңғы бӛлігі ақ мергельдермен, 

балықтардың қабыршықтары бар қоңыр саздармен сипатталды. Жоғарғы бӛлігі 

бор тәрізді мергельдермен, конкрециялы темірлі,гипс және пиритпен 

сипатталған. Түзілімдер қалыңдығы 225 - 240 метр аралығында ӛзгереді. 

Олигоцен қабаты (Р3) 

Олигоцен түзілімдері саздармен, алевролит пен мергель қабатшаларымен, 

пирит, гипс, сидерит, конкреция мен кӛмірлі ӛсімдік детриттерімен 

берілген.Таужыныстар сұр, жасыл-сұр түске боялған.Түзілімдер қалыңдығы 

327 метрді құрайды. 

Төрттік жүйе (Q) 
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Таужыныстар пролювий-делювий, эолды түзілімдермен сипатталады. 

Олар саздақтармен, құмдақтармен, құмдармен, саздармен берілген.Түзілімдер 

қалыңдығы 5 метрден аспайды [3].  

 

 

1.4 Тектоника 

 

Атамбай мен Сартӛбе алаңдары тектоникалық жағынан Қарағия 

ойпатының солтүстік-батыс бӛлігіне жатады, бұл Оңтүстік Маңғышлақ 

ойысының батыс бӛлігі болып табылады.Сейсмикалық барлау жұмыстарының 

талдау  материалдарының нәтижелері бойынша,кенорын қимасы  тӛрт 

шағылыстырушы горизонт бойынша зерттелген: V1 - юра түзілімдерінің 

табаны, V1
III 

- жоғарғы триас түзілімдерінің құмды-аргиллитті қаптамасы, V2
II
 - 

ортаңғы триас қабаты жабынының жанартаулық-аргиллитті қаптамасы, V2
IV

 – 

ортаңғы триас түзілімдерінің табаны.Тектоникалық құрылым сейсмикалық 

материалдардан дайындалған құрылымдық карталармен және бұрғылау 

деректеріне негізделген құрылымдық картамен сондай-ақ геологиялық 

профильдермен сипатталған.Тӛменгі юра түзілімдерінің табанында таужыныста

рдың моноклинальды енуі батыс және оңтүстік-батыс бағытта белгіленеді, 

оның аясында Атамбай және Сартӛбе құрылымдары құрылымдық тұмсық 

түрінде сипатталады. Таужыныстардың құлау бұрыштары 30’ - 1
о 
30’ аралықта. 

Жоғарғы триас түзілімдерінің құрылымдық жоспары күрделі құрылымға 

ие және дамыған тектоникалық бұзылымдар желісі, құрылымдық элементтердің 

қанық қоспасымен сипатталады. V1
III

 шағылыстырушы горизонт бойынша 

Атамбай мен Сартӛбе құрылымдары жеке кӛтерілім болып орналасқан және 

шығыс жағында тиісінше IV пен III бұзылымдарымен жартылай күмбез 

құрайды. Борттық құрылымы бойынша, яғни оңтүстікке қарай созылып, 

субмеридиандық бағыттағы бұзылымдар болып табылады. Бұзылымдардың 

амплитудасы тереңдеген сайын жоғарылайды, сондықтан IV бұзылымның 

амплитудасы 65 метрге жетеді, ал III бұзылым 70 метр ортаңғы триас 

түзілімдерінің табаны, ал батыс бӛліктегі құрылымдар шығысқа қарағанда 

кӛтеріңкі болып келеді [7]. 

Мәліметтерге сәйкес тұрақты кинематикалық ерекшеліктері және жиілік 

спектрі бар триастық шағылыстырушы горизонттар V2
II 

кӛрінісі болып 

табылады. Іздеу-бұрғылау жұмыстары нәтижесінде алынған барлық 

геологиялық және геофизикалық материалдарды пайдалана отырып, осы 

жұмыста орындалған құрылымдық талдауы ұсынылған және бұл V2
II 

шағылыстырушы горизонтының құрылымдық жоспарын бекітті [7]. 

Сартӛбе кӛтерілімінің ӛлшемі 4,8 ⸱ 1,75 километр, изогипс бойынша -4100 

метр, амплитудасы шамамен 70 метр. Изогипс бойынша Атамбай кӛтерілімі  - 

4125 метр, 5,0 ⸱ 2,5 километр биіктікте және 50 метр амплитуданы 

құрайды.V2
IV

шағылыстырушы горизонт кӛрсететін құрылымдық бейнелер,кӛбі-

несе V2
II
 шағылыстырушы горизонттағы Атамбай мен Сартӛбе кӛтерілімдерін  
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конфигурациясын қайталайды. V2
IV

 шағылыстырушы горизонттың кӛрсет

етін (ортаңғы триас табаны) құрылымдық бейнелерді қалыптастыру бұрғылау 

деректерімен салыстыру нәтижесі осы түзілімдердің тереңдікте жүз метрден 

астам айырмашылықты анықтады. Іс жүзінде V2
IV

 шағылыстырушы 

горизонттағы сейсмикалық құрылымдар іргетасы палеозойлық 

таужыныстарымен шектеледі және бұл жұмыста қолдануға болмайды [7]. 

Осылайша, Атамбай және Сартӛбе құрылымдарында V2
II
  

шағылыстырушы горизонты арқылы сипатталған құрылымдық жоспары ең 

сенімді болып табылады және осы жұмыста белгіленген мұнай шоғырының 

құрылымы үшін пайдаланылды. Осы құрылымдық жоспарды және іздеу-

бұрғылау деректерін ескере отырып, ӛнімді жанартаулық-доломитті 

топтаманың жабыны  бойынша құрылымдық карта салынды.Атамбай және 

Сартӛбе құрылымдары B ӛнімді қаптамасында, тиісінше, шығыстан IV және III 

тектоникалық бұзылымдарға жақын жартылай дӛңес болып табылады. Тұйық 

изогипстегі Атамбай кӛтерілімдерінің ӛлшемі -4180 метр, 4,75⸱2,12 километр 

құрайды, мұнда 50 метр амплитудасын құрайды. Сартӛбе құрылымының 

изогипстегі ӛлшемі 6,75⸱2,5 километр, ал амплитудасы 100 метр. Құлау 

бұрышы 1
о 
30' - 3

о 
20' арасында [8]. 

 

 

1.5 Мҧнайгаздылығы 

 

Атамбай-Сартӛбе кенорнында анықталған мұнай шоғыры ортаңғы 

триастың жанартаулық-доломитті қабатымен шектеледі. Нӛмірі 1 ұңғымада -

4092 - 4104 метр, - 4107 - 4113 метр (- 4116,6- 4128,6 метр, - 4131,6,- 4137,6 

метр)  дейінгі аралықта сынамалау ӛткізілген кезде,Сартӛбе кӛтерілімінің батыс 

тектоникалық блогында мұнай шоғыры күніне 85 куб. м/ тәулігіне және 10 мың 

куб. м/тәулігіне мұнай және газ ағыны ,тиісінше 27,5 мегапаскаль депрессиясы 

бар 9 миллиметр штуцерде алынған.Болашақта ӛнеркәсіптік мұнай шоғырлары 

нӛмірі 3 және нӛмірі 4  ұңғымаларында сынамалау арқылы дәлелденді.Мұнай 

ӛндірудің ең тӛменгі кӛрсеткіші нӛмірі 3 ұңғыма арқылы анықталды, мұнда 

мұнай мен газдың ағыны 74 куб. м/тәулік және күніне 10 мың куб. м/тәулік, 9 

миллиметр штуцерде , 4140 - 4160 метр, 4166 - 4169 метр (-4164.2 - 4184.2 метр, 

-4190.2 - 4193.2 метр) аралықтарын сынағанда 35,25 мегапаскаль қабаттық 

қысым анықталған [8]. Геологиялық және геофизикалық мәліметтерге сүйенсек, 

қабаттық резервуарда бӛлінген 3 тен-6-ға дейінгі аралықта каверналы-кеуекті 

қабат-коллекторлардың құрылымы жарықшақтармен  араласып анықталған. 

Каверналы-кеуекті қабаттар жүйелі түрде жабын бӛлігінде дамыды. Осы 

мақалада «қабат» термині каверналық-кеуекті коллекторларда қолданылатын 

дәстүрлі емес тұжырымдамаға ие. Бұл жағдайда «қабат» термині каверналық-

кеуекті коллекторлардың пайда болу аймағы ретінде түсінілуі керек. Жекелеген 

қабаттардың тиімді қалыңдығы 0,8 метрден 4,6 метрге дейін каверналы-кеуекті 

коллекторлардың жалпы мұнайға қаныққан қалыңдығы 11,2 метрден (нӛмірі 3 

ұңғыма) нӛмірі 6 ұңғымадағы жойылуына дейін ӛзгереді .4227,5 - 4245,4 метр  
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(-4196,0 - 4213,9 метр) тереңдіктегі каверналы-кеуекті коллекторлар бӛлінген 

нӛмірі 6 ұңғымада ұңғыманы геофизикалық зерттеу мәліметтері бойынша суға 

қаныққан болып есептеледі.Резервуардың қалған бӛліктері таужыныстары 

жарықшақты коллекторлар болып табылады, ұңғымалар бойынша олардың 

жалпы тиімді қалыңдығы 18,8 метрден 31,4 метрге дейін ӛзгереді.Қабаттық 

резервуардың жалпы қалыңдығы 46,2 метрден 52,6 метрге дейін 

ӛзгереді.Сынамалау деректерді және ұңғыманы геофизикалық зерттеу 

материалдарын ескере отырып, нӛмірі 3 ұңғыманың  ең жақсы сыналған 

каверналы-кеуекті қабат-коллекторлардың табанына сәйкес келетін су-мұнай 

жапсары - 4192 метр абсолюттік биіктікте ӛнеркәсіптік мұнай ағыны алынды. 

Су-мұнай жапсары болжамды позициясы гипсометриялық қатынаста нӛмірі 6 

ұңғымада геофизикалық зерттеу материалдарымен бекітілді, онда абсолюттік 

биіктіктен - 4196 метрге дейін каверналы-кеуекті коллекторлар суға қаныққан 

ретінде бағаланады.Табиғи резервуардың түрі бойынша мұнайдың шоғыры – 

қабаттық, дӛңесті, тектоникалық экрандалған. Шоғыр  биіктігі 90 метрді 

құрады. Нӛмірі 4 ұңғымада анықталған шоғырмен бірге 4040 - 4044 метр 

(4050.5 - 4054.5 метр) интервалы сынамаланды, ол жанартаулық-әктастың 

жабын бӛлігіне сәйкес келеді, ал мұнай  дебиті ӛсті және 10,6 куб. м/тәулік 

құрады.  

Нӛмірі 4 ұңғыманың жанартаулық-әктас қабаттың үлгілерін пайдалана 

отырып, қимадағы шоғырды келесі  себептермен оқшаулау мүмкін емес:  

жанартаулық-әктас қабатының қалыңдығын жеке сынамалаудың 

болмауы. 

Ұңғыманы бұрғылауда сынау процессін ӛткізген кезде 4027 - 4042 метр 

аралықта мұнайдың кӛлемді ағыны алынбады, сынау нәтижелері бойынша 

мұнайдың белгілері бар V = 0,5 - 0,8 куб. м судың ағыны алынды.  

шағын перфорация аралығы (4 метр). 

4042 - 4058 метр интервалында алынған кернде мұнай қанығудың 

белгілері анықталмаған. 

Ұңғыманы геофизикалық зерттеу деректеріне сәйкес, Атамбай - Сартӛбе 

кенорнындағы жанартаулық-әктас қабатының қимасында кавернозды-кеуекті  

коллекторлары оның ӛнеркәсіптік мұнай ағындары Алатӛбе кенорнынан 

алынған [4]. 

 

  

1.5.1 Коллекторлардың төменгі шекарасы және тҥрлерінің 

негіздемелері (арнайы бөлім) 

 

Кенорынның ӛнімді қимасы доломиттермен,заттық құрамымен, 

құрылымдық ерекшеліктерімен, физикалық қасиеттерімен,бос кеңістік 

түрлерімен ерекшеленетін және әртүрлі сипаттамалары бар доломиттермен 

сипатталған. Бос кеңістіктің түріне және құрылымының байланысына қарай 

әртүрлі сыйымдылық-фильтрациялық қасиеттері коллектордың түрлері 

бойынша анықталды.Ортаңғы триас ӛнімді түзілімдерінде коллекторлардың 
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қарапайым және күрделі түрлері дамыған. Жарықшақты коллектор 

таужыныстары үшін тігінен, кӛп бағытта, кейде кӛлденең бағыттағы 

жарылымдар тән болып келеді. Тиімді кеуектілік болмағандықтан (ашық 

кеуектері сумен толтырылған) су қаныққан түрінде бағаланады. 

Жарылымдардың әсерінен сыйымдылық ортада  коллекторлар түзіледі. 

Осылайша, бос кеңістіктің құрылымына негізделген, ортаңғы триас ӛнімді 

қабаттарының сынықты таужыныстарының сыйымдылығы мен фильтрациялық 

қасиеттерін бағалау және осы таужыныстар су қаныққан деп саналады,және 

жарықшақтар коллектордың сыйымдылық пен фильтрациялық ортасын 

түзеді,бұл таужыныстар коллекторлары жарықшақты тип болып табылады. 

Жанартаулық-доломитті қабатының қимасындағы жабын бӛлігінде 

кавернді - кеуекті таужыныстардың даму аралығы байқалады. Олар 

жарықшақты бос кеңістік құрылымдарынан ерекшеленеді. Петрографиялық 

зерттеулер  үлкен және стандартты шлифтерде таужыныстарының 

сыйыстырушы элементтері кеуектер мен каверналар болып табылады. 

Кеуектердің мӛлшері 0,05 - 0,5 миллиметр аралықта, ал каверналар мӛлшері  

1,5 - 3,0 миллиметр аралығында ӛзгереді. Зертханалық зерттеулер 

кӛрсеткендей, кавернді-кеуекті коллекторлардың кеуектілігі 22,8 пайыз, ал 

ӛткізгіштігі 36,35⸱10
-3 

кв.микрокилометр
 

 болатынын анықтады. 

Доломиттердің сыйымдылық-фильтрациялық қасиеттерінің жоғарылауы CaCO3 

байланған қабаттық сулардың әсерінен ерігенге және сілтілену процестеріне 

айтарлықтай әсер етті. Бұл процесстер шӛгу кезеңінде жүріп, формааралық 

кеңістіктен кальциттің шығарылып, әр түрлі мӛлшердегі бос кеңістіктер пайда 

болуына әсерін тигізді.Зертханалық зерттеулер бос кеңістік құрылымындағы 

доломиттердің сыйымдылық-фильтрациялық сипаттамалары коллектордың 

кавернді-кеуекті түріне жатады [7]. 

Коллекторларды сипаттайтын таужыныстарының параметрлерін анықтау 

үлгілер арқылы жүргізілді. Керннің негізгі үлгілерін іріктеу ӛткізгіштігінің 

және кеуектіліктің тӛменгі шекарасы мәндеріне сәйкес жүзеге асырылды. 

Ӛткізгіштіктің тӛменгі шекарасы сулы кернде хлоридтердің құрамында 

болуымен негізделген [1,16]. Осы мәліметтер негізінде кавернді-кеуекті 

таужыныстардағы ӛткізгіштіктің мәні флюидтердің жылжуына алып келеді. 

Ӛткізгіштік мәні 0,1⸱10
-3

 квадрат.микрокилометр-ге
  

тең
 

кавернді-кеуекті 

коллекторлардың шоғырларының ӛткізгіштіктің тӛменгі шекарасына сәйкес 

келеді.Кеуектіліктің тӛменгі шекарасының бағалануы кеуектіліктен ӛткізгіштік 

графигіне ӛтуіне байланысты жасалды. Кавернді-кеуекті коллекторлардың 

ӛткізгіштігінің тӛменгі шекарасының мәні 0,1⸱10
-3 

квадрат.микрокилометр 9 па- 

йыз кеуектіліктің тӛменгі шекарасының мәніне сәйкес келеді [1,16].Кавернді-

кеуекті коллекторлардың сыйымдылық қасиеттері керннің ұңғыманы 

геофизикалық зерттеу бойынша алынған мәліметтері бойынша бағаланған. 4-

кестеде керн бойынша ашық кеуектіліктің орташа мәні және интервалдары мен 

ұңғыманы геофизикалық зерттеу бойынша қабаттың орташа мәні берілген. 
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1 кесте – Т2 шоғыры бойынша каверналы-кеуекті коллекторлардың 

ӛткізгіштігінің орташа мәндері 

   

№ 

ұңғ

ыма 

 

Ӛкілді 

үлгілер саны 

Керн бойынша кеуектілік , % 

 
ҰГЗ 

бойынша 
Ӛзгеру 

интервалы 

Орташа 

мәні 

1 5 13.4-22.8 17.3 17.4 

3 2 9.2-14.0 11.6 15.0 

4 1 14.1 14.1 19.0 

6 6 14.2-19.7 16 - 

8 4 18.0-19.0 18.6 17.3 

Бар

лығы 

18 9.2-22.8 15.5 17.2 

 

 Кавернді-кеуекті коллекторлардың ашық кеуектілгі кернді зерттеулер 

бойынша 9,2 - 22,8 пайыз арасында, ал орташа мәні 15,5 пайыз құрайды. 

Ұңғыманы геофизикалық зерттеу бойынша орташа кеуектіліктің  мәні 15,0 - 

19,0 пайыз арасында ӛзгереді және орташа мәні 17,2 пайызға тең.Шоғыр 

бойынша кавернді-кеуекті коллекторлардың коллекторлық қасиеттеріне толық 

сипаттама беру үшін нӛмірі 6 ұңғымадағы ӛткізгіштік пен кеуектіліктің 

зертханалық мәндері алынған. Бұл шоғырда керн бойынша аз зертханалық 

талдауымен байланысты, ал нӛмірі 6 ұңғымада,яғни контур айналасында 

максималды зерттеулер жүргізілген.Шоғыр айналасында дамыған жарылымды 

коллекторлардың сыйымдылығы әр түрлі бағыттағы және тік бағыттағы 

жарылымдармен күрделенген. Бұл параметрдің орташа мәні 0,1 пайыз 

құрады [16]. Шоғырдың коллекторларының фильтрациялық қасиеттері керн 

және сынамалау мәліметтері бойынша бағаланған. Соның ішінде сынамалау 

мәліметтері кавернді-кеуекті коллекторлар және жарылымды коллекторлар 

қасиеттерін кӛрсетсе, керн талдау нәтижесі кавернді-кеуекті коллекторлардың 

ғана қасиеттерін кӛрсетеді. 

Кенорындағы коллекторлардың ӛткізгіштігі бірнеше үлгі бойынша 

анықталған және олардың фильтрациялық қасиеттерін нақты анықтауға 

болады, бірақ зерттеу барысында оларды алу мүмкін емес. 

Алынған кӛлем  қабатколлекторлардың фильтрациялық сипаттамаларының кӛр

сеткіштераса жоғары емес екендігі анықталды. Кенорындағы шоғыр үшін 

жарылымды коллекторлардың ӛткізгіштігі керн бойынша анықталмаған. 

Атамбай - Сартӛбе кенорнында, жанартаулық-карбонатты қабатымен 

қабаттасқан аргиллиттердің нейтронды каротаж және гамма каротаж мәндері 

және қаптамадан бӛлек нейтронды каротаж үлкен зондтың максималды мәндері 

және кавернозды - кеуекті коллектордағы гамма каротаж кӛрсеткіштерінің 

тіректік мәндері ретінде қабылданады Кенорынның кавернді-кеуекті 
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коллекторлардың мұнай қанығу коэффициенті тек ұңғыманы геофизикалық 

зерттеу мәліметтері бойынша есептелген (кесте 6). 

6 кесте – Т2 шоғыры бойынша каверналы-кеуекті коллекторлардың 

мұнайгаздылығының орташа мәндері 

 

№ 

ұңғыма 

Мұнай қанығу, бірл 

үлес. 

1 0.80 
3 0.64 
4 0.61 
8 0.66 
Барлы

ғы  

0.68 

 

Бұл стандартты геофизикалық мәліметтердің жүйелендіру керектігін 

дәлелдеді.  

Жалпы алғанда, ұңғыманы геофизикалық зерттеу мәліметтері арқылы 

коллекторлар бӛлініп, сандық интерпретация жасауға болатынына кӛз 

жеткіздік. 

Жанартаулық - доломитті қаптамасында коллектор аралықтары, негізінен 

микрокавернометрлік диаграмиллиметраларда, тікелей белгісі бойынша – 

шоғырда сазды  қабаттардың болуымен ерекшеленеді. 

Тікелей сандық белгілері бойынша коллекторларды бӛлу барлық 

ұңғымалар үшін жүзеге асырыла алмайды, бұл таужыныстардың 

фильтрациялық-кӛлемдік қасиеттерінің айырмашылығына негізделген жанама 

сандық ӛлшемдерді қолдану арқылы жасалуы мүмкін. 

Коллекторлардың түрлері, негізгі коллектор параметрлері және 

бұзылымдары бар қабат - коллекторлар мен таужыныстарының қасиеттері, 

шекаралық мәндері шлиф пен керннің литологиялық-физикалық зерттеулері 

бойынша КазНИПИ зертханасында анықталған [1]. 

Ӛзіне шоғырды кіріктіретін жарықшақты таужыныстар карбонатты 

таужыныстармен берілген: әктастар, доломит, туфтар. 

Коллектор түрі аралас, әркелкі түйірлі, кавернді, кеуекті кеңістіктен 

тұрады. Түйіраралық кеуектілік кальцит кристалдарымен, доломиттермен , ал 

кеңістіктері оолитті кеуектілікпен толтырылған.Жарықшақтар бойымен 

сулардың миграция жасауы арқылы қозғалатын есебінен кавернді  кеуектілік 

пайда болады. Кеуектер түйіраралық кӛлемде кӛп кездеседі, сол себепті 

коллекторлар кавернді-кеуекті түрге жатады [10]. 

Керндегі зерттеу бойынша ӛткізгіштік 0,1⸱10
-3 

квадрат.микрокилометр 

пен кеуектіліктің 9 пайыз тӛменгі шекарасы анықталды [1].  

Пелитоморфты доломиттер мен әктастарға тік бағыттағы жарылымдар 

сәйкес келеді; дӛңгелектенген және сынықты  болып келеді, туфтар параллель 

қабаттардан тұрады.Оларда тиімді кеуектілігі суға қаныққан болып табылады. 

Лабораториялық талдау бойынша ӛткізгіштігі дарсимен ӛлше/неді. 
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Тӛменгі бӛліктегі жанартаулық-доломитті туфтардың ӛткізгіштігі 

анықталмаған. Сол себепті кеуектілікті критерий ретінде қолдану қиынға 

түседі. 

Шоғыр,керн бойынша доломиттер мен әктастардың кеуектілігінің ӛзгеру 

аралығы 9 - 20 пайыз болады. 

Атамбай-Сартӛбе кенорнының қорын есептеу барысында карбонатты 

қимада шоғырды қамтитын жанартаулық-доломитті қаптамада кеуектіліктің 

тӛменгі шекарасы анықталған. Кеуектіліктің шекарасы бойынша коллектордың 

кавернді-кеуекті типіне жатады. Шоғырдың қалған кӛлемі керннің макро және 

микро зерттеулері арқылы жарықшақты коллекторларға жатады. Туфогенді 

таужыныстар коллектор ретінде анықталмады.Барлық ұңғыма бойынша 

үзіліссіз сандық интерпретация жүргізілген.  

Кавернді-кеуекті коллектор 10 метрден 12,4 метрге дейін тиімді 

қалыңдықтағы ӛзгерісімен қамтамасыз етілген, сонымен қатар, бұл 

коллекторлардың жабынды бӛлігіне жатады. 

Нӛмірі 2 және нӛмірі 5 ұңғымаларды ұңғыманы геофизикалық зерттеу 

бойынша зерттеу арқылы коллекторлар анықталған. Ұңғымалар аралығындағы 

керннің сипаттамасына сәйкес, нӛмірі 5 ұңғымада «керн кӛмірсутек пен 

битумиллиметрен қаныққан», ал нӛмірі 2 ұңғымада - «жарықшақтар 

кальцитпен толтырылған» коллекторлар осылай сипатталған . 

Керн зерттеу мәліметтеріне сәйкес, кавернозды-кеуекті коллектор 

карбонатты таужыныстармен, негізінен, әртүрлі дәрежедегі әктасталған 

доломиттер және туфтармен берілген. Мұндай жағдайда ұңғыманы 

геофизикалық зерттеу бойынша кеуектілігін анықтау әдістерін кешенді түрде 

зерттеу арқылы қамтамасыз етіледі. 

Кеуектілік ұңғыманы геофизикалық зерттеу бойынша 11 - 24,5 пайыз 

арасында ӛзгереді (нӛмірі 6, нӛмірі 8 ұңғымаларда). Керн нәтижелері бойынша 

кеуектіліктің үлкен  мәніне ие, яғни 2 - 23 пайыз арасында,олар керннің барлық 

талдау мәліметтерін зерттеу кезінде анықталған (жарықшақты коллекторлар 

анықталды).  

Ұңғыманы геофизикалық зерттеу мәліметтерінің нақтылығы керннен 

алған мәліметтермен салыстырылды. Бұл мәліметтер нӛмірі 1, нӛмірі 2, нӛме- 

рі 3, нӛмірі 4, нӛмірі 6, нӛмірі 8 ұңғымаларынан алынған. Ортаңғы триас 

бойынша алынған керн 24,7 - 80,4 пайызды құрайды. Керннің кеуектілігі 

орташа есеппен 27,6 пайыз. Литологиялық құрамы мен кеуектілік нақты талдау 

бойынша коллекторлардың керн бойынша алынған мәліметтерімен жасалған. 

Алынған үлгілер: нӛмірі 2 ұңғымада -1 үлгі, нӛмірі 6 ұңғымада – 6 үлгі, нӛмірі 8 

ұңғымада – 4 үлгі. Кеуектілік коэффициентінің орташа тиімділігі 17 пайызды 

құрайды. Жарықшақты коллектордың кеуектілігі Алатӛбе кенорнына ұқсас, ол 

10 шлифпен анықталған және 0,1 пайыз тең. Ең жақсы коллектор қасиеттерімен 

0,05 миллиметрден 0,5 миллиметрге дейінгі мӛлшердегі саңылауларда 

формааралық кеңістік кӛмірсутектерден тұрады.  
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3 кесте – Керн мен ҰГЗ бойынша кеуектілік 

 

Коллек-

тор түрі 

Керн бойынша ҰГЗ бойынша 

А

лын-

ған 

мәні 

үлгі 

саны 

Кеуекті-

лік,бірлік 

үлес. 

Анықтал-

ғандар 

саны 

Кеуектілік, 

бірлік үлес. 
 

Каверна

лы-

кеуекті 

8 0.16 32 0.17 
1

7 

 

Кенорнының ортаңғы триастың литологиялық құрамы (тӛменнен жоғары 

қарай): жанартаулық-доломит, жанартаулық-әктасты және жанартаулық-

аргиллитпен ерекшеленетін үш қабатқа бӛлінген.Жанартаулық-доломитті 

қабаты бұрыштық және стратиграфиялық үйлесімсіздікпен палеозой 

таужыныстарында және тӛменгі триастың жұқа түзілімдерінде тек тӛрт 

ұңғымада (нӛмірі 1,нӛмірі 2,нӛмірі 3,нӛмірі 6) анықталды. 

Кенорынның ортаңғы триас түзілімдерінің ӛнімді бӛлігінде аралас 

(каверналық-кеуекті) және қарапайым (жарықшақты) коллекторлар анықталған. 

Каверналық-кеуекті коллекторлар жанартаулық-доломит қабатының 

жоғарғы бӛлігімен сипатталған. Доломит оолитті,  сынықты-оолитті, сынықты-

оолитті-дӛңгелектенген, біреуінен екіншісіне біртіндеп ӛту арқылы анықталған. 

Таужыныстардың микроскопиялық зерттеу олардың оолиттерден, кесектерден, 

сынықтардан тұратынын анықтады [10]. 

Детритті әктасты доломиттер жақсы коллекторлық қасиеттеріне ие. 

Олардың құрамында кальцит пен пелитоморфты доломиттен тұратын 

органогенді детриттің (2 миллиметрге дейін) әр алуан түрінен тұрады. 

Формааралық кеңістік 50 - 60 пайыз кальцит пен микро түйірлі доломиттерден 

тұрады. Олардың араларында 0,4 миллиметрге дейін кеңістіктер бар.  

Коллекторлық қасиеттері формааралық кеңістікте кальцит, кремний 

немесе гидротақтатасты-кремнийлі материалдан тұрса мәндері тӛмен болады. 

Оолитті-кесекті  доломиттердегі кеңістіктер кварц, альбиттермен (0,005 - 0,03 

миллиметр) толтырылған [3]. 

Коллектор бұзылымдарында  доломиттер оолитті, түйіршікті, детритті, 

пелитоморфты, пелитоморфты әктастармен ұсынылған. Әр түрлі бағыттардағы 

жарылымдар бар. Қорды есептеу кезінде каверналық-кеуекті коллекторлардың 

сыйымдылық қасиеттері екі тәсілмен анықталды: ұңғыманы геофизикалық 

зерттеу деректері бойынша және негізгі кернді талдаулардың нәтижелері 

бойынша. Кавернді-кеуекті коллекторлар үшін керн мен ұңғыманы 

геофизикалық зерттеу орташа кеуектілігі мәндері бір-біріне жақын екендігі 

анықталған, айырмашылық салыстырмалы түрде 3,8 пайыздан аспайды. 
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Қорларды есептеу үшін нәтижелерді жақындастыру арқылы ұңғыманы 

геофизикалық зерттеу анықталған мәндері қабылданды. Бұл әдіс дәлірек болып 

саналады, ӛйткені барлық ұңғымаларда ұңғыманы геофизикалық зерттеу 

анықтамалары бар және барлық қабаттың орташа мәнін береді, ал негізгі 

талдаулар қабат-коллектор  таужыныстарының бірыңғай үлгілерін сипаттайды. 

Қабаттың кеуектілік коэффициенті барлық ұңғымаларда арифметикалық 

орташа мән ретінде анықталды. [10].  

Ӛндірістік мұнай – газ геологиясының нақты мәселелерін шешудегі басты 

мәселелердің бірі – мұнай  және газ жатындарының ішкі құрылымын зерттеу. 

Бұл мәселенің мәні, коллектор – таужыныстардан және коллектор емес 

таужыныстардан түзілген кеніштің жалпы кӛлеміндегі геологиялық бӛліп 

ажырату, содан кейін коллектор – таужыныстары бар кӛлемде, негізгі ӛндірістік 

геология қасиеттерінің кеуектілік, ӛткізгіштік және басқадай мәндерімен 

ерекшеленетін геологиялық денелерді ажырату. Басқаша айтқанда, статикалық 

геологиялық кеңістікте зерттеу мақсатына сәйкес келетін, қасиеттер тізіміне 

негізделген бір жүйені бӛліп шығару керек және осы жүйенің құрылымын 

анықтау керек. Сонымен қатар, таужыныстарынан құралған геологиялық 

денелерді талқылап, жатын құрылымын мезо – макро және метоқұрылым 

деңгейінде зерттелу керек. 

Таужынысты коллекторларға немесе коллектор еместерге жатқызуда 

мұнай мен газдың оның кеуекті кеңістігіндегі қозғалу мүмкіндігі ескерілуі 

қажет. Коллектор деп оның кеуекті кеңістігінде мұнай мен газдың физикалық 

қозғалуын қамтамасыз ететін, геологиялық – физикалық қасиеттері бар 

таужыныстарын аталады. Таужыныс – коллектор мұнай және газбен де, сумен 

де қаныққан болуы мүмкін. Таужыныс – коллектор мұнайлылықтың сыртқы 

контурында суға қаныққан, мұнайлылықтың ішкі контурында мұнайға 

қаныққан газдылықтың ішкі контурында газға қаныққан болады. тәжірибе 

кӛрсеткендей, құрамында физикалық қозғалатын мұнайы бар жыныс – 

коллекторлар, мұнайды қазіргі кезде қолданылатын технологиялар мен игеру 

жүйесінде, барлығы бірдей бермейді. Осыған байланысты коллекторларды 

ӛнімді және ӛнімсіз яғни, қазіргі кездегі игеру жүйесінде мұнай мен газды 

беретін және бермейтін деп бӛледі. Бойындағы мұнай мен газдың қозғалысын 

физикалық мүмкін емес қылатын геологиялық физикалық қасиеттерімен 

сипатталатын жыныстарды коллектор еместер деп атайды. Мұндай 

таужыныстардың құрамында да мұнай ыдыраған күйде кездесуі мүмкін, алайда 

бұл жағдайда мұнайға қанығу қалдықтылық сипатында болады. 

Кәсіптік мұнай мен газ геологиясымен зерттелетін жатынның ішкі 

құрылымы коллектор емес таужыныстардың, ӛнімді және ӛнімсіз 

коллекторлардың және қимадағы әр түрлі геологиялық – физикалық қасиеттері 

бар коллекторлардың әр түрлі орналасуымен анықталады. Кеніштің ішкі 

құрылымын зерттеу үшін, ең алдымен, оның ішіндегі әр түрлі шекаралардың 

түрі мен жату жағдайын анықтау керектігі сӛзсіз. Гаологиялық шекаралардың 

түсінігімен түрлері ӛлшеулер, бақылаулар және анықтамалар нәтижелері 

бойынша жатынның ішкі құрылымын айқындау, жатын құрылымының модулін 
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құру болып табылады. Бұл мәселені шешудегі маңызды кезең – геологиялық 

шекараларды жүргізу. Бұл шекараларды жүргізуге дейінгі формальды 

геологиялық кеңістік толық анықталмаған болып саналады, яғни, қайсыбір 

кӛрсеткіштің мәндері тек қана белгілі бір нүктелерде – бақылау  пункттерінде 

белгілі болады. Шекараларды жүргізу, ішіндегі әрбір нүктеде кӛрсеткіштерінің 

мәндері белгілі, кеңістікті аудандарға бӛлу болып табылады. Соның 

нәтижесінде кеңістік толығымен анықталған болып шығады. 

Ю.А. Косыгин бойынша, геологиялық шекара белгілі бір кӛрсеткіш 

нәтижесіне сүйеніп жүргізілген, үш ӛлшемді кеңістіктегі жазықтық 

(сәйкесінше, екі ӛлшемді немесе бір ӛлшемді кеңістіктегі сызық немесе нүкте). 

Демек, геологиялық шекаралар айқындалу нәтижесі бойынша ажыратылады. 

Геологиялық сипаты бойынша, олар литологиялық, геофизикалық, 

биостратиграфиялық және т.с.с. болуы мүмкін, яғни, геологиялық сипаты 

бойынша, тізім бойынша қанша қасиет зерттелсе, сонша шекара бӛліп алынуы 

мүмкін. Одан басқа, шекаралар ӛлшемдер бойынша ажыратылады: екі ӛлшемді 

(жатын ӛнімдегі бет), бір ӛлшемді (картадағы, сұлбалардағы және геологиялық 

қималардағы сызықтар) және моль -  ӛлшемді (ұңғымалар қимасындағы 

нүктелер). Шекараларды айқындау түрлері бойынша кенеттік, дизъюнктивті, 

шартты және еркін деп ажыратады.  

Кенеттік шекараларға, физикалық қасиеттерінің, петрографиялық 

құрылымының, жұмыстардың қанығу сипатының тез ауыспалылығымен 

сипатталатын шекаралар жатады. Оларға мысалы, қимадағы коллекторлар мен 

коллектор еместерді ажырататын қабатты беттерін, мұнай және газ қанығу 

контурларын, т.б. жатқызуға болады.  

Дизъюнктивті деп, геологиялық кеңістік бүтіндігінің үзілуімен 

байланысты геологиялық шекаралар айтылады. Дизъюнктивті шекаралар, қабат 

беті, сызық немесе нүкте түріндегі тектоникалық байланыс болып табылады. 

Мұндай шекаралардан ӛту барысында таужыныстың қасиеттері жылдам ӛзгеруі 

мүмкін.  

Шартты геологиялық шекаралар, кеңістіктегі таужыныс қасиеттерінің 

орналасуы ескеріліп айқындалғанына қарамастан, табиғи болып табылмайды. 

Шартты шекаралар, берілген тізімдегі кейбір қасиеттер белгілі бір мәнге ие 

болатын беттер, сызықтар немесе нүктелер болып табылады. Мұндай мәндерге, 

мұнайға қаныққан таужыныстарды ӛнімді және ӛнімсіз коллекторларға бӛлетін, 

кеуектілік пен қанығудың кондициялы мәндерін жатқызуға болады.  

Еркін шекаралар таужыныс қасиеттерінің таралуымен  байланысты 

болмайды. Олардың кеңістіктегі орналасу жағдайы тек қана қойылған 

мәселелерге, экономикалық тиімділікке байланысты болады. Мысал үшін 

мұнай мен газ коллекторларының кӛптеген қасиеттері, беті еркін шекара деп 

қарастыруға болатын, керн бойынша анықталады. 

Геологиялық шекаралар шектелген геологиялық кеңістіктің бӛлігі, 

геологиялық дене деп аталады. Геологиялық денені айқындау үшін, оның 

шекараларын кӛрсету жеткілікті. Ішінде, қасиеттердің берілген түзілімі 

бойынша бірде – бір табиғи немесе шартты шекара жүргізуге болмайтын 
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геологиялық денелер қарапайым деп аталады, ал ішінде, ең болмағанда бір 

осындай шекара жүргізуге болатын денелерді, күрделі деп айтады. 

Шекараларының ішінде шартты шекарасы да бар денелерді, шартты 

геологиялық дене деп атайды. Күрделі денені жүйе түрінде қарастырған кезде, 

оны құрйтын шартты емес, шартты денелер жүйе элементтері болып табылады.  

Осыған байланысты, мұнай немесе газ кеніштері, ішінде тӛмен деңгейлі 

құрылымдық жүйені геологиялық денелер бӛлінетін ӛте күрделі геологиялық 

дене болып табылады. Ұңғыма қимасында ӛнімді қабатты бӛлу кезінде, әр түрлі 

литологиялық құрамды қабаттар ажыратылады, олардың қасиеттері 

сипатталады, жатысы анықталады және коллекторлардың олардың арасындағы 

ӛткізбейтін бӛлшектері анықталады. Бұл мәселелер қималарды зерттеу тәсілдер 

кешенінің кӛмегімен шешіледі. Бұл кешендегі ең маңызды орынды қазіргі кезде 

геофизикалық тәсілдер алып отыр. Геофизикалық тәсілдермен міндетті түрде әр 

түрлі категориялы ұңғылар (іздеу, барлау, игеру, айдау және т.б.) зерттеледі. 

Геофизикалық зерттеулер нәтижелері жыныс үлгілерін сипаттау және анализ 

нәтижелерімен, ұңғыларды гидродинамикалық зерттеулер нәтижелерімен 

сәйкес келеді. Коллекторлардың дұрыс бӛлініп алынуы геологиялық қиманың 

зерттелу дәрежесіне, геофизикалық тәсілдің теориялық дайындалуына және 

ауданның жалпы геофизикалық сипаттамасына байланысты болады.Қима 

белгілі ауданда коллекторларды анықтау үшін каротажды диаграмманы 

геологиялық – геофизикалық  қимамен және коллекторлардың орналасуы 

белгілі бұрын бұрғыланған кӛршілес ұңғылардың диаграммаларымен 

салыстырады. Геофизикалық нәтижелер бойынша коллекторларды бӛлуге 

бірқатар объективті белгілер әсер етеді. Олардың ең негізгісіні бұрғы ерітіндісі 

фильтратының ӛткізгіш қабатқа ӛтуі және әр түрлі геофизикалық қисықтардағы 

кӛрсеткіштердің болуы жатады. Керннің, қимадағы коллекторлар мен 

коллектор емес таужыныстардың орналасу жағдайлары жӛнінде толық 

мағлұмат бермейтінін ұмытпау керек.  

Құм сазды (терригенді) және карбонатты қималарындағы коллекторларды 

бӛлудің ӛз ерекшеліктері бар. Егер қима жиі ауысып отыратын құм сазды және 

карбонатты таужыныстардан құралса, коллекторларды бӛлу қиындайды. 

Терригенді қималардағы құмды және алевролитті коллекторлар ПС 

диаграммасы, ГК қисығы және кабернограмма бойынша анағұрлым сенімді 

айқындалады. Таза коллекторларға мыналар тән: ПС қисығының саз 

сығымынан ең үлкен ауытқу, ГК қисығы бойынша гамма активтіліктің 

тӛмендегі: аз кеуекті тығыз құм – алевролитті коллекторларды ажырату үшін 

қосымша геофизикалық зерттеулер жүргізіледі. Олардың ішіндегі ең тиімділері: 

коллекторлық микрозондылау, нейтронды гамма – каротаж, гамма – гамма 

каротаж және акустикалық каротаж. Таужыныс – коллекторларда сазды 

материалдың болуы оның кедергі шамасына, ПС қисығы ауытқуының 

амплитудасына, радиоактивті, акустикалық және басқада геофизикалық 

кӛрсеткіштерге әсерін тигізеді. Сондықтан сазды коллекторлар тобын бӛлу 

болып табылған. Әр түрлі ұңғымалардағы коллекторлар қабаттарының саны 

бірдей болмайтындықтан, белгілі бір қабаттардың қалыңдықтары ұңғымадан 
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ұңғымаға ӛзгеріп тұрады. Аталған қалыңдықтардың ӛзгеруін суреттеу үшін, 

изопахит (изопахиттер – қалыңдықтар мәндерінің бірдей сызықтары) карталары 

деп аталатын, изосызықтарда карта тұрғызады. Изопахит картасын тұрғызу 

тәсілі құрылымдық картасымен бірдей – сызықты интерполяция.  

Геофизикалық тәсілдердің кӛбісінің кӛрсеткіштері кӛп жағдайда 

жыныстардың кеуектілігіне байланысты болады, әсіресе бұл жағдай кедергілер, 

нейтронды және акустикалық тәсілдерде кӛп кездеседі.  

Мұнай және газ коллекторларының ашық кеуектілігі кең кӛлемде – 

бірнеше пайыздан 35%-ға дейін, кӛбінесе 12 – 25 % - ӛзгереді. 

Тау жыныстарының ұралылығы (кавернозность), олардың бойында, 

кейбір физикалық ерекшеліктерге байланысты ұралар (каверны) типіне 

жататын, бос кеңістіктердің болуымен байланысты. Кеуектер мен ұралардың 

арасындағы нақтылы айырмашылықтар туралы кең кӛлемді түсініктер қазіргі 

кезде жоқ. Г.И.Теодоровичтің ұсынысы бойынша, ұралар деп, ӛзара 

перпендикулярлы үш бағыттағы ӛлшемдері 2 мм-ден асатын бос кеңістіктерді 

айту ұсынылған. Кеуекті коллекторлар жер шарының кӛптеген кен 

орындарында кездеседі. Коллекторлардың ұралы түрі сирек кездеседі. 

Жарықшақты коллекторлар таза күйде сирек кездеседі. Оларға қарағанда аралас 

типті коллекторлар, оның ішінде жарықшақты,  кеуекті коллекторлар кең 

тараған. Қазіргі кездегі ашылған мұнай және газ жатындарының кӛбісі 

терригенді коллекторларға жатқызылған. Терригенді коллекторлар үлесіне 

дүниежүзілік мұнай қорының 58%-ы газ қорының 76%-ы келеді. Карбонатты 

түзілімдерде бұл шамалар, сәйкесінше, 42 – 24% тең.  

 

 

1.6 Гидрогеологиялық сипаттамасы 

 

Гидрогеологиялық тұрғыдан алғанда, Атамбай-Сартӛбе кенорны 

Оңтүстік Маңғышлақ артезиан бассейні аумағында орналасқан, мұнда түрлі 

генетикалық түрлердегі су арынды режимдері дамыған.Кенорнындағы іздеу 

ұңғымаларымен қиманың сулы қабаттары ашылған шӛгінділерде сыналмаған, 

соған байланысты гидрогеологиялық жағдайларды сипаттайтын 

гидрогеологиялық әдістер қолданылды.Қарағия ойпаты аумағындағы 

гидрогеологиялық жағдайлардың сипаттамалары қабат суларын алуға болатын 

объектілерді сынау және сынамалау негізінде анықталады. Қарағия ойысы 

аумағында қабат суларының ағындарының сипаттамалары Ащыағар және 

Солтүстік Қарағия кенорындарында ортаңғы триастың жанартаулық-

карбонатты кешенінен және тӛменгі бордың құмтастарынан 

алынған.Кенорнындағы гидрогеологиялық зерттеулердің негізгі нәтижелері 39 

химиялық талдауды, гидродинамикалық деңгейлерді, ұңғымалар мен 

температура кӛрсеткіштерін сипаттайтын 10 сулы қабатты  сынамалау 

деректеріне негізделген [17]. Қарастырылып жатқан аумақта бассейннің 

учаскесінде тігінен гидрогеологиялық аймақтылық анықталған.Осы 

аудандастыруға сәйкес екі гидродинамикалық этаж бӛлінген – жоғарғысы, 



30 
 

интенсивті су алмасу аймағына сәйкес келетін инфильтрация генезисінің суы 

таралуы, тӛменгісі - қарқынды су алмасу аймағына, шӛгінді таужыныстардың 

әртүрлі минералдарын дегидратациялау кезінде бӛлінген химиялық 

байланысқан су молекулаларынан және шӛгінді қабаттардан алынған ерітілген 

заттардан пайда болған, литогенді сулар қалыптасқан инфильтрация генезисінің 

және тӛменгі судың таралу аймағына сәйкес келеді. Әрбір этаждардың 

қимасында су қабаттарының литологиялық және стратиграфиялық 

ерекшеліктерін ескере отырып, сулы горизонттар мен кешендері ерекшеленеді. 

Соңғысы триас шӛгінділеріндегі судың мӛлшері кӛбінесе жергілікті 

құрылымдар кӛлемінде шектеледі.Осыған орай, триас шӛгінділерінің 

гидрогеологиялық ерекшеліктерін сипаттағанда, «коллекторлар дамыған триас 

шӛгінділерінің жерасты сулары» термині қолданылады.Қабаттық сулардан 

тұратын таужыныстарының сыйымдылық-фильтрациялық  қасиеттері белгілі 

бір дәрежеде дебиттің ӛсуін сипаттайды, ол кенорнында тәулігіне 

1,4 куб.м/тәуліктен 8,0 куб.м/тәулікке дейін ӛзгереді. Ортаңғы триас 

шӛгінділерінің қабат суларының ерекше қарқындылығы 1,007 - 1,01 

грамм/куб.сантиметр аспайды, олар 49,9 - 51,0 мегапаскаль ӛлшенген қабаттық 

қысыммен Солтүстік Қарақия кенорнында 1174 - 1273 метр  тереңдіктегі 

қарқынмен бірдей (нӛмірі 1, нӛмірі 2, нӛмірі 3, нӛмірі 6). Пьезометриялық 

деңгейдің абсолюттік мәндері +1202 метр, +1086 метр, Орталық Маңғышлақ 

маңы ойпатының ең жоғары биіктіктігі+ 556 метр (Отпан тауы). 
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2 Жобалық (әдістемелік) бөлімі 

 

2.1 Іздеу немесе барлау жҧмыстарының көлемі және әдісі 

 

1988 жылы сейсмикалық барлау жалпы тереңдік нүктелік әдісті 

қолданып,іздеу бұрғылауға дайындалған.Құрылымның мұнайгаздылық 

перспективалары жоғарғы және ортаңғы триас бӛлімдерінің қималарының бір 

бӛлігіне байланысты және Солтүстік Қарақия және Алатӛбе кенорындарындағы 

мұнай шоғырларынан анықталған.Іздеу бұрғылауға дайындық жұмыстары  

жалпы тереңдік нүктелік әдіс атты сейсмикалық зерттеулерімен анықталған 

Атамбай-Сартӛбе құрылымында басталды. Сол жылы іздеу-бұрғылау жобасы 

құрастырылды [8]. 

Іздеу бұрғылауға келесі міндеттер қойылды: ортаңғы-тӛменгі юра, триас 

және палеозой түзілімдерінің мұнайгаздылығын анықтау; юра, триас және 

палеозой түзілімдерінің геологиялық құрылымын зерттеу;юраға дейінгі 

қималарды литология мен стратиграфиясын зерттеу; таужыныстарының 

физикалық параметрлерін анықтау (кеуектілігі, ӛткізгіштігі, тығыздығы және 

т.б.); кӛмірсутегі шикізаттарын алдын-ала бағалау үшін бастапқы деректерді 

алу [7]. 

 

 

2.1.1 Қосымша барлау ҧңғымаларын орналастыру жҥйесі 

 

Жоба бес іздеу (1-ден 5-ге дейін) ұңғымалары бұрғылау кӛзделген. Нӛмірі 

1, нӛмірі 2, нӛмірі 3 ұңғымалары Сартӛбе, Атамбай және Солтүстік Атамбай 

кӛтерілімдер араларында, нӛмірі 4 және нӛмірі 5 ұңғымалары – Сартӛбе 

құрылымында жобаланған. Барлық ұңғымалардың жобалық горизонты ортаңғы 

триас болды, ал жобалық тереңдігі 4200 - 4450 метр аралығында ӛзгерді. 

Алаңда бұрғылау жұмыстары  1989 жылы басталды. Сартӛбе кӛтерілімінде 

нӛмірі 1 ұңғыма, ортаңғы триас түзілімдерінің карбонаттық қаптамасының 

ӛндірістік мұнайлылығын анықтады, ал Атамбай кӛтерілімінде қабат-

коллекторлар анықталған жоқ. Сартӛбе кӛтерілімінің батыс бӛлігінде 

бұрғыланған нӛмірі 3 және нӛмірі 4 ұңғымалары ортаңғы триас шоғырының 

шекараларын анықтап, ұңғыманы геофизикалық зерттеу мәліметтеріне сәйкес, 

осы түзілімдердегі шығыс блокта бұрғыланған нӛмірі 5 ұңғымада қабат-

коллекторлар анықталмады.Триас жасындағы қимада қабаттарының күрделі 

геологиялық құрылымы мен сыйымдылық-сүзу қасиеттерінің күрт ауытқуына 

байланысты шоғырды контурлау үшін бұрғыланған ұңғымалар жеткіліксіз 

болып шықты.1991 жылы іздеу - барлау бұрғылау жұмыстары іздеу бұрғылау 

жобасына қосымша негізінде жалғастырылды, ол тағы бес ұңғыманы 

бұрғылауды қарастырды. Батыс блогында нӛмірі 6, нӛмірі 7, нӛмірі 8 

ұңғымаларды бұрғылау кӛзделген, ал нӛмірі 9 және нӛмірі 10 ұңғымалар – 

Сартӛбе кӛтерілімінің шығыс бӛлігінде бұрғылау кӛзделген. Ұңғымалар 

периклиналдің геологиялық құрылымын зерттеуге және B қаптамасында 
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белгіленген мұнай шоғырындағы су-мұнай жапсарын нақтылауға, сондай-ақ, 

жоғарғы триас түзілімдеріндегі кӛмірсутегі шоғырын іздеуге арналған. Нӛмірі 6 

және нӛмірі 7 ұңғымалар тәуелсіз, ал қалғандары белгісізден белгіліге ӛту деген 

принципіне негізделген.Ұңғымалардың жобалау тереңдігі 4200 - 4350 метр, 

жобалық горизонт - ортаңғы триас [4]. Жоба бойынша нӛмірі 6 ұңғыма 

бұрғыланды [6]. Ол Сартӛбе  кӛтерілімінің 1550 метр-де нӛмірі 4 ұңғымадан 

солтүстік периклинінде солтүстікке қарай бұрғыланды. Нӛмірі 7 ұңғыманың 

орналасқан жері ӛзгерді, ол нӛмірі 5 ұңғымадан оңтүстік-шығысқа қарай 2700 

метр шығыс бӛлігінде анықталды.Атамбай-Сартӛбе аумағында барлығы 8 

ұңғыма бұрғыланды, оның жетеуі Сартӛбе құрылымында, батысында 6 және 

шығысында бір (нӛмірі 5 ұңғыма). Нӛмірі 1, нӛмірі 3, нӛмірі 4, нӛмірі 8 

ұңғымалары Сартӛбе алаңындағы батыс блогының мұнай контурында 

орналасқан және Атамбай құрылымында нӛмірі 2 ұңғыма бұрғыланды. Нӛмірі 

1, нӛмірі 3, нӛмірі 4 ұңғымалары пайдалануға берілген, ал нӛмірі 2, нӛмірі 

5,нӛмірі 6 ұңғымалар ашық бӛліктерде ӛнімді қабаттардың жоқтығынан 

ӛндірістен шықпастан жойылды. Техникалық себептерден сынау жұмыстары 

кезеңінде нӛмірі 8 ұңғыма бұрғылау процесінде жойылған. Техникалық 

себептерге байланысты нӛмірі 7 ұңғыма жойылды, оның ішінде 170 метр 

оқпаны болған.Бұрғылау жұмыстары 29626 метр, соның ішінде  Сартӛбе 

кӛтерілімі 25411 метр құрады.Бағандық сынамалау нӛмірі 1, нӛмірі 3, нӛмірі 4 

ұңғымаларындағы ортаңғы триас түзілімдерінде ғана жүзеге асырылды, бес 

сыналған аралықта мұнайдың ағыны алынды.Бұрғылау барысында 52 объект 

сыналды.Ортаңғы триас қалыңдығы бойынша 160 сынама үлгілерінің 326 

үлгілері талдаудан ӛткізілді, оның ішінде 18 шоғырдан алынған. 

1988 жылдан 1992 жылға дейін Атамбай-Сартӛбе кенорнында іздеу- 

барлау жұмыстары жүргізілді [4]. 

 

 

2.1.2 Ҧңғыманың қҧрылысына арналған шарттар 

 

Ұңғымалардың типтік конструкциясы қолданыстағы нормативтік-

әдістемелік құжаттарға сәйкес, бұрғылаудың тау-кен-геологиялық 

жағдайларына қарай, сондай-ақ кӛршілес алаңдарда ұңғымалар құрылысының 

тәжірибесін ескере отырып ӛңделген. 

Шегендеу колонналарының саны, түсіру тереңдігі және ӛлшемдерінің 

типі мүмкін болатын мұнай-газ кӛрінуін жою жұмыстарының қауіпсіздігі және 

ұңғымалардың ӛнімділігін сынау кезінде бұрғылау шарттарының 

үйлесімділігіне байланысты анықталған. 

Ұңғыма сағасын айналмалы жүйесімен бекіту  және тӛрттік түзілімдерін  

жабу үшін диаметрі 600 миллиметр 16 метр тереңдікке бағыты 

орналастырылды. 

Диаметрі 426 миллиметр кондуктор сулы горизонттар мен жұту 

аймақтарын жабу үшін 500 метр тереңдікке түсіріледі [9]. 
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Альб-сеноман  сулы горизонтын жабу үшін диаметрі 324 миллиметр 

бірінші аралық колоннасын 1350 метр тереңдікке түсіреді. 

Бұрғылау шарттары бойынша үйлесімсіз аймақтарды бӛлу және мұнай-

газ кӛрінуін жою кезінде таужыныстардың гидравликалық жарылысын  

болдырмау үшін диаметрі 245 миллиметр болатын екінші аралық колоннасы 

2700 метр тереңдікке түсіріледі. 

Қарқынды шӛгінділер аймағын және ұңғыма оқпанының 

қабырғаларының қирауын жабу үшін диаметрі 194 миллиметр  сағақты 

(хвостовик) 2600 - 3900 метр аралықта түсіру кӛзделеді. 

Ӛнімді объектілерге сынау жұмыстарын жүргізу үшін секциялық 

пайдалану колоннасы диаметрі 127 миллиметр екі ӛлшемді шегендеу 

құбырларын 4135 - 2250 метр аралықта және 146 миллиметр колоннаны 2250 

метр аралықта түсірумен жобаланады [9]. 

 

 

2.2 Мҧнай және газдың қорын есептеу 

 

Қазіргі кезде Атамбай-Сартӛбе кенорнының мұнай қорын есептеу 

бойынша қазіргі уақытта бар барлық геологиялық, далалық және 

геофизикалық материалдар пайдаланылды. Мұнай қоры мен ерітілген газдың 

қоры ортаңғы триас шӛгінділерінің жанартаулық-доломитті жиынтығымен 

байланысты (T2) шоғыры бойынша есептелді. Алайда су-мұнай жапсары 

жағдайы - 4192  метр тәжірибелік тұрғыдан бұрынғы қалпында қалды су-

мұнай жапсары жағдайы - 4193 метрде.Мұнай қорлары, нұсқаулықтың 

талаптарына сәйкес әртүрлі қанықтыру үлгілерінің аймақтарында тиімді мұнай 

қаныққан карталары бойынша есептелген. Осылайша, екі есептеу нысандары 

бойынша, (T2) мұнай шоғыры бойынша қор есептеу жүргізілген [13]. 

Кӛмірсутекті қорлар категориясын анықтау «Кенорындарының қорларын 

жіктеу, мұнай мен табиғи кӛмірсутегі газының перспективті және болжамды 

ресурстары» нұсқауының талаптарына сәйкес жасалған. Осылайша, C1 

категориясына сәйкес,құрылымдық жоспардың зерттелуі,сынамалау деректері 

мен параметрлер  кавернді-кеуекті коллектордың сыйымдылық-

фильтрациялық қасиеттерін анықтау, мұнай қасиеттерін анықтайтын осы 

коллекторларда мұнай қорын бағалау үшін жеткілікті.Коллектордың 

қасиеттері туралы мәліметтер жеткіліксіз, коллекторлардың ӛнеркәсіптік 

маңызы осы C2 категориясындағы шоғырланған қорларды бағалауға мүмкіндік 

береді. Бұрғылау деректері негізінде 7 іздеу ұңғымасынан мұнай және 

ерітілген газ қоры 1993 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша есептелді және 

«Мұнайгаз»  мемлекеттік холдингтік комиссясының отырысында бекітілді. 

(1995 жылғы 13 наурыздағы нӛмірі 5 хаттама, Алматы қ.) 

Мұнайдың қоры кӛлемдік әдіспен мына формуламен есептелінді: 

 

Q = F·h·kаш.кеу·β·ρ·     (1) 

мұнда  Qгеол –мұнайдың геологиялық қоры, т; 
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F – мұнайлылық ауданы, м
2
; 

h –мұнайқаныққан қабат қалыңдығы, м; 

kаш.кеу –ашық кеуектілік коэффициенті,бірлік үлес; 

β – мұнайқанығу коэффициенті,бірлік үлес; 

ρ – мұнай тығыздығы, т/куб. м; 

θ – қайта есептеу коэффициенті, мұнайды жер бетіне шыққан кезде 

ондағы еріген газдың ұшып  кетуіне байланысты оның кӛлемінің азаюын 

есептейді. 

Мұнайдың алынатын қоры мына формуламен анықталады: 

 

     Qалын = Qгеол       (2) 

 

Qалын- мұнайдың алынатын қоры,т 

Qгеол- мұнайдың геологиялық қоры, т; 

η – мұнайбергіштік коэффициенті,бірлік үлес.                       

Мұнайдағы еріген газ қоры мына формула бойынша есептеледі: 

 

       Qер.газ = Qгеол⸱Г      (3) 

 

Г-қабаттық мұнайдағы газдық фактор, куб.м/т  

 

1 Кесте - Қор есептеу үшін қажетті мәліметтер 

 

Параметр         

Мұнайлылық ауданы,мың кв.м; F 2461 

Мұнайқаныққан қабат қалыңдығы, метр; h 9,2 

Ашық кеуектілік коэффициенті,бірлік 

үлес; 
m 0,17 

Мұнайқанығу коэффициенті,бірлік үлес; β 0,68 

Мұнай тығыздығы, т/куб. м;   0,819 

Мұнайбергіштік коэффиценті,бірлік үлес; η 0,259 

Қайта есептеу коэффициенті, θ 0,722 

 

Qгеол = 2 461 000⸱9,2⸱0,17⸱0,68⸱0,819⸱0,722= 1 547 670 т=1,55 млн.т 

 

                         Qалын =1 547 670⸱0.259= 400 846  т 
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Qер.газ =1 547 670 ⸱ 130=  201 197 100 куб. м=201,2 млн.куб. м 

 

С2 категорясы бойынша есептелген мұнайдың геологиялық қоры -

1 547 670 т алынатын қоры –400 846  т деп есептелініп отыр. 

 

 

2.3 Геологиялық, кәсіптік-геофизикалық, геохимиялық және 

ҧңғымаларда басқа да зерттеулер жҥргізу  

 

Атамбай-Сартӛбе кенорнындағы шоғырдың жанартаулық-доломитті 

«Б»қаптамасының ӛнімділігі ашық оқпанда жүргізілген сынау жұмыстары мен 

нӛмірі 1, нӛмірі 3, нӛмірі 4 ұңғымаларында алынған әртүрлі интенсивті мұнай 

ағыны сынамалау жұмыстары арқылы дәлелденген. Сынамалау арқылы мұнай 

ағыны алынған.Жеке сынамалаудың қима бӛлігінде жоқ болуы, «А» 

қаптамасының қаныққандығы туралы мәліметті нақты кӛрсетпейді [8]. 

Қарастырылып отырған алаңдағы геофизикалық зерттеулер терригенді 

және карбонатты қима кӛлемінде жүргізілген.Ӛнімді қабат 4000-4300 метр 

тереңдік интервалында, 140 - 150 
о
С температурада,50 мегапаскаль жоғары 

қысымда орналасқан. Жуу сұйықтығы келесідей параметрлерге ие болды: 

тұтқырлығы 35 - 60 секунд, тығыздығы 1,2 - 1,5 грамм/куб.сантиметр
 
меншікті

 

электрлік кедергісі 0,075 - 0,4 Ом⸱миллиметр. Бұрғылау кезінде барлау 

ұңғымалары 1,4 - 1,5 грамм/куб.сантиметр тығыздықта қолданылды. 

Ұңғымаларды бұрғылау ұзақтығы 12 ай. Геофизикалық зерттеулер  бірнеше 

кезеңнен тұрды. Бір кезеңде 200 м-дегі интервал зерттелді. Әрбір кезеңде 

ұңғыманы геофизикалық зерттеу жүргізу кешендерінің ұзақтығы 1 - 4 тәулікті 

құрады. ұңғыманы геофизикалық зерттеу жүргізу кезеңдерінің  аралығы 2 ай 

уақытты құрады [7]. 

Ұңғыманы ӛнімді қабаттар аралығында бұрғылау аяқталғаннан кейін  

кешендерде зерттеулердің барлық түрлері жүргізілді. Ӛлшеулер белгілі бір 

жүйе бойынша жүзеге асырылды - біріншіден, электрлік  каротаж әдісі, содан 

кейін таужыныстарының акустикалық және нейтрондық қасиеттерін зерттейтін 

әдістер орындалды. 

Ортаңғы триастың түзілімдердегі қабаттық сулардың минерализациясы 
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, электрлік кедергісі 0,08 Ом⸱миллиметр, толқындардың ӛту жылдамдығы  

(Тж) 620 мкс/м, ал тығыздығы 1 грамм/кубсантиметр. 

Кенорындағы ұңғымаларды қолданбалы геофизикалық зерттеу кешені 

«Мұнай мен газды бұрғылау, іздеу және барлау,пайдалану ұңғымаларын 

бұрғылаудың типтік және міндетті кешендерінің геофизикалық зерттеулері» 

негізінде құрастырылған және ол ұңғымалар қимасының электрлік, 

радиоактивті, акустикалық қасиеттерін зерттеуге мүмкіндік береді [9]. 

1:200 масштабтағы нақтылау (детальды) зерттеулері келесідей 

интервалдарда орындалды: жабынды және табанды градиент-зондтардың 

стандартты каротажы, табиғи потенциал әдісі, кавернометрия, бүйірлік зондтық 
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каротаж, бүйірлік микрокаротаж, микрокавернометрия, индукциялық каротаж, 

гамма-каротаж, екізондты нейтрон-нейтронды каротаж, толқын жылдамдығы 

бойынша акустикалық каротаж.[11] 

1:500 масштабтағы оқпанның барлық ұзындығы бойынша жүргізілген 

зерттеулер: стандартты каротаж, ПС (табиғи потенциалдар әдісі), гамма 

каротаж,кавернометрия,нейтронды-гамма каротаж. Сонымен қатар, 

ұңғымалардың техникалық жағдайы мен колонналардың цементтеу сапасына 

зерттеулер жүргізілген [11]. 

 

 

2.4 Керн және шлам таңдап алу,өнімді горизонттарды сынамалау, 

лабораториялық зерттеулер 

 

Атамбай-Сартӛбе кенорнында литологиялық зерттеудің басты нысаны - 

бұл ортаңғы триастың мұнай шоғырының шектелген қабаты. Бұл бӛліктен ең 

жақсы керн алынған болатын. 

7 ұңғыма бойынша ӛнімді ортаңғы триас түзілімдерінен негізгі іріктеу 

жүргізілді. Триас түзілімдерінің қалыңдығына қашаумен енуі 23,2 пайыздан 

(нӛмірі 1 ұңғыма) 76 пайызға дейін (нӛмірі 6 ұңғыма). Ұңғымаларды бастапқы 

қалпына келтіру орташа есеппен 48,8 пайыз . Керннің шығарылуы 23,5 пайыз -

дан (нӛмірі 1 ұңғыма) 65,9 пайызға дейін (нӛмірі 3 ұңғыма) болды. Шоғыр 

бойынша керннің шығарылуы 55,1 пайыздан 100 пайызға дейін және орташа 

мәні 76,5 пайыз. Керн ортаңғы триастың әртүрлі бӛліктерінен іріктеліп 

талданды, бұл литологиялық айырмашылықтардың материалдық құрамын және 

коллектор, сыйыстырушы шоғыр түрлерін айқындауға мүмкіндік берді [10]. 

Атамбай-Сартӛбе кенорындарының ортаңғы триас таужыныстарының 

учаскесінде 326 стандартты кернді талдау жүргізілді, коллекторлық қасиеттерін 

анықталды және кенорнында 18 үлгі бойынша 147 талдау жұмыстары ӛтті.3 

кестеде ұңғымалардағы және ортаңғы триас жасындағы керннің зертханалық 

талдаулары кӛрсетілген. Триас таужыныстарының ортасында петрографиялық 

зерттеу 160 шлиф бойынша жүргізілді [1,16].  

Бұл жобада ИГиРГИ қызметкерлері нӛмірі 2 ұңғымадан іріктелген керн 

бойынша жасаған триас және палеозой таужыныстарын сипаттайтын 60 

шлифтің петрографиялық сипаттамасы келтірілген. 

Кенорнындағы мұнайгаздылығын зерттеу бұрғылау процесінде қабатты 

сынамалау арқылы және ұңғыманы перфорациялау арқылы жүргізілді. 

Атамбай-Сартӛбе кенорнында колоннаны сынау үш ұңғымада жүргізілді. 

Нӛмірі 1, нӛмірі 3, нӛмірі 4 ұңғымаларында 5 нысанды және резервуардағы 

барлық объектілерді сынамалау аяқталды. Әр түрлі қарқындылықтың мұнай 

ағыны барлық нысандарда алынды.(4092 - 4104 метр, 4107 - 4113 метр 

( - 4116,6, - 4128, - 4106 - 4128) аралықтан нӛмірі 1 ұңғымаға күніне 85 

куб.м/тәулік және 10 куб.м/тәулікке дейін 9 миллиметр штуцерде 27,5 

мегапаскаль депрессияланатын мұнайдың ең кӛп ағыны алынды [4]. 
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3 Экономикалық бөлім 

 

3.1 Негізгі техникалық және экономикалық көрсеткіштерді есептеу 

1) Ұңғыманың орташа тереңдігін есептейміз 

 

                       
        

 
                                                             (3.1) 

Н1=4220 метр 

n=1 

Нор= 4220 метр 

Бұл жерде: Нор – ұңғыманың жобаланған болжамды орташа тереңдігі, 

метр; 

n – жобаланған (болжамды) ұңғымалар саны. 

2) Бұрғылау жылдамдығының циклі – ұңғыманы салу жұмыстарының 

қарқынын сипаттайтын келесідей формуламен анықталады: 

          
       

        
=
       

    
 =

    

      
         (3.2) 

Бұл жерде: Нор —жобалық болжамды тереңдік, м 

Тц — ұңғыманың құрылыс циклінің ұзақтығы, тәулік 

                                      
3) Коммерциялық нормативтік бұрғылау жылдамдығы – бұрғылау айына  

бір қондырғы айына салудың метрі саны 

Vк=
       

  
 =

         

     
=272 

   

     
                                      

       (3.3) 

Тн — ұңғыманы бұрғылаудың және бекітудің нормативтік ұзақтығы, сағат; 

720 – бір қондырғыға арналған айдағы шартты сағаттар саны; 

Тн=465 тәулік=11160 сағат 

4) Техникалық бұрғылау жылдамдығы - технологиялық қажетті бұрғылау 

жұмыстарының қарқындылығын сипаттайтын және бұрғылау жабдығы мен 

құрал-жабдықтарының техникалық мүмкіндіктерін сипаттайтын ӛндіріс 

уақытының бірлігіне ұңғыма түсіру кӛлемі: 

                                                         VT=
       

  
                   (3.4) 

Тӛ - бұрғылаудың техникалық керек (ӛндірістік) уақыты және ұңғыманы 

бекіту, сағат 

      Тӛ=Тн-Тр 

Бұл жерде: Тр- жӛндеу жұмыстары үшін нормативті уақыт,7пайыз жалпы 

уақыттан бұрғылаудың барлық аралығына жұмсалған сағат 

Тр= Тн ⸱7пайыз=465⸱0,07=33 күн=792 сағат 

Тӛ=11160-792=10368  

VT=
        

     
=293 п.м/ст.ай 

5)Бұрғылаудың рейстік жылдамдығы – бұрғылау жабдығының 

ӛнімділігін және бұрғылаушы жұмысшылардың еңбегін сипаттайды, келесі 

формула бойынша анықталады:     
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Vр=
   

             
                                  (3.5) 

Бұл жерде: T1 –таужыныстардың  механикалық бұзылыс уақыты , г / п 

(ұңғыма түбіндегі  қашаудың жұмыс уақыты), сағат;  

Т1=389,2 сағат 

Т2 – құралды кӛтеру уақыты, сағат; 

Т2=73,6 сағат; 

Т3 – құралды кӛтеріп-түсіру уақыты, сағат; 

Т3=248,2 сағат 

Т4 – қашауды ауыстыруға кететін уақыт, сағат; 

Т4=46 сағат; 

Тжал=757 сағат 

Vр=
   

    
=
    

   
=5,57 

    

     
         

6). Механикалық бұрғылау жылдамдығы-ұңғыма түбіндегі  

таужыныстарының бұзылу жылдамдығын сипаттайтын кӛрсеткіш: 

 Vм=
   

  
=
    

     
=10,8 

   

     
                                         (3.6) 

  
7) Бұрғылау және бекіту ұзақтығы: 

 Тб=Пб⸱30                                                                                 

 Пб=
  

   
=
     

   
 = 15,5 (ст. айына)  

Тб=15,5⸱30 = 465(күніне) 

               Еңбек ӛнімділігі мына формула бойынша анықталады: 

 

     Пт=
   

  
=
    

  
=100 

 

    
                    (3.7) 

 

Бұл жерде: Аб=42 адам (бұрғылау бригасындағы жұмысшылар саны) 

Пт-еңбек ӛнімділігі 

8). Жобаланған жұмыстардың ұзақтығы мынадай формула бойынша 

анықталуы мүмкін: 

                             Тпр=
          

  
 =

          

   
 = 11170 сағат=465 күн        (3.8)

   

Тпр - күнтізбелік бұрғылау уақыты, оның ішінде ӛндірістік емес уақытта 

қамтылған, сағат; 

Нжал - жобаланған ұңғымалардың жалпы метражы, м. 

Нжал=4220 м. 

Vк - коммерциялық бұрғылау жылдамдығы, м / ст-ай 

Бізде бар мәліметтер: 

         Тпр = 
          

   
 = 11170 сағат=465 күн 

 

Осылайша,алаңда жобалау жұмыстарының ұзақтығы 465 күнді,немесе 1 

жыл 3 айды құрайды. 
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9) 1 м ұңғыма түсіру үшін күтілетін қорлардың артуы:      

  ∆Q=
     

    
=
          

     
 = 464 

  

   
                                       (3.9) 

 

Qалын –алынатын қорлар, тонна 

Бір барлау ұңғымасына күтілетін қорлардың ӛсімі: 

∆Q=
     

 
=
         

 
= 1958 мың. т/ұңғ=1 958000 т/ұңғ                                                                           

3.2 Жобалау ұңғымасын салуға  ақшалай қаржы бөлу 

1$ үшін 380 теңге бағамы бойынша есептелді 

Барлау жұмыстарына жалпы шығындарды мына формула бойынша 

анықтаймыз: 

Зжал = 
   

 
,         (3.10) 

мұндағы: n-жобалық ұңғымалар саны, дана 

1 м ұңғыма құрылысының құны-4 млн $. 

                                                             

Зст=
       

    
=947 $=362085 тенге 

 

              

           Зжал = 362085 ⸱1=362085 тенге 

 

Жобаланатын алаңда барлау жұмыстарының болжамды геологиялық-

экономикалық тиімділігі мына формула бойынша анықталады: 

            Эм= 
       

     
                                                                    (3.11)       

мұндағы: Салын - алынатын мұнай қорының құны, теңге                             

Зжал – барлауға дейінгі жұмыстарға кететін жалпы шығындар, теңге 

Салын = 
  

Q    
 

мұндағы: Салын =
       

       
=2$=760 теңге тең мұнайдың бір тоннасының бағасы 

(380 долл.АҚШ) 

Эм = 
      

    
=
           

      
=5,4 

     

     
 

Осылайша, 1 ұңғыманың құрылысымен барлауға дейінгі  жұмыстарға 

кеткен жалпы шығындар 362085 теңгені (137592300 АҚШ доллары) құрайды.       

1 метр ұңғыма құрылысының құны 4 млн $  
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4 Жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау 

 

Бӛлім Қазақстан Республикасының "Қоршаған ортаны қорғау туралы", 

"Мұнай туралы", "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 

заңдарының талаптарына сәйкес жасалған. Қоршаған ортаны қорғау жӛніндегі 

іс – шараларды жоспарлауды шаруашылық  жӛніндегі қызметтің басшылығы - 

"Маңғыстаумұнайгаз"акционерлер қоғамы жүзеге асырады. Қоршаған ортаны 

және жер қойнауын қорғау жӛніндегі іс-шаралар  ӛңдеуге әсер ету 

жиынтықтарының бағасымен бірге, Атамбай-Сартӛбе кен орнын игерудің 

қоршаған орта нысандарына әсерін бағалаумен бірге кенорын аймағындағы 

қоршаған ортаға техногендік араласудың барлық салдарының жиынтығын 

объективті түрде кӛрсетуге мүмкіндік беретін экологиялық кӛрсеткіштер 

жүйесін қалыптастыруды қамтамасыз етуге міндетті.Осы бӛлімде кен орнын 

игеру процесін тӛмендететін жағдайлар,яғни атап айтқанда су ресурстарының , 

атмосфералық ауаның және топырақтың ластануы сияқты іс-шаралар 

қамтылған, олар ұйымдық, технологиялық, жобалау-құрастырылымы  және 

санитарлық-эпидемияға қарсы жағдайлар арқылы реттеледі [16]. 

Ұйымдастыру: 

1)кен орнының аумағы бойынша автокӛлік пен басқа техниканың ретке 

келтірілген қозғалысы; 

2)оңтайлы қозғалыс сызбасын ӛңдеу; 

3)уақытша су ағындары, суағарлар құрылғысымен байланысты рұқсатсыз 

жұмыстар жүргізуді болдырмау; 

4)Атамбай-Сартӛбе кенорын аумағында тікелей экологиялық бақылау 

қызметінің жұмысы  

Жобалық-құрастырылымдық: 

- атмосфералық ауаның, топырақтың, жер үсті және жер асты  

суларының ластануын тӛмендетуге бағытталған оңтайлы жобалық- 

құрастырылымдық шешімдерді таңдау; 

- табиғат және қоршаған ортаны қорғау органдарында жобалық  

ӛңдеулерге сараптамалық бақылаудан ӛту 

Санитарлық-эпидемиялық: 

- ӛнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды кӛму орындарын  

орналастырудың келісілген бӛлімшелерін таңдау; 

- кенорын аумағының тӛмен бонитетіне байланысты қызметкерлерді аса  

қауіпті індеттерден эпидемияға қарсы қорғауды қамтамасыз ету; 

- металл сынықтарын жинау және қалдықтарды шығару  

Технологиялық: 

- мұнай ӛндіру орындарындағы нысандардың қоршаған ортаға  

техногендік әсерінің деңгейін барынша тӛмендетуге,жүзеге асыруға мүмкіндік 

беретін нақты іс-шаралар тізбесін қамтиды; 

Жоғарыда аталған барлық іс-шараларды орындау мұнай кәсіпшілігі 

аймағындағы экологиялық жағдайды жақсарту жолындағы маңызды қадам 

болып табылады [19]. 
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Геологиялық орта – бұл кӛп компонентті, айтарлықтай динамикалық, 

дамушы жүйе.  

Геологиялық ортаға әсерді бағалау жер қойнауын қорғауға қойылатын 

талаптарға негізделеді, оған құқықтық, ұйымдастырушылық, экономикалық, 

технологиялық және жер қойнауын пайдалануға бағытталған басқа да іс-

шаралар жүйесі жатады: 

пайдалы қазбаны ұтымды және кешенді пайдалану; 

жер сілкінісінің, кӛшкіннің, су басудың, топырақтың шӛгуінің алдын алу 

мақсатында жер қойнауының жоғарғы бӛліктерінің энергетикалық 

жағдайларының қасиеттерін сақтау 

Жер қойнауын пайдалану сатыларындағы жалпы экологиялық талаптар: 

- жердің бетін сақтау; 

- техногендік шӛлейттенуді болдырмау; 

- жол құрылысына байланысты бұзылған және иеліктен шығарылған  

жерлердің аумақтарын қысқарту, ұңғыма құрылысы, ұңғымаларын салудың 

топтық тәсілін енгізу, ішкі үйінді құрумен технологияларды қолдану, 

минералды шикізатты қайта ӛңдеу және қалдықтарды ӛндіріп пайдалану;  

- топырақтың жел эрозиясын, ӛндіріс қалдықтары мен үйінділерінің  

алдын алу ; 

- ластануды болдырмау үшін жұтып алатын және тұщы су  

горизонттарын оқшаулау; 

- жер асты суларының сарқылуы мен ластануын болдырмау; 

- жуу сұйықтықтарын дайындау кезінде улы емес реагенттерді қолдану; 

- бұрғылау ерітінділерін тазалау және қайта пайдалану; 

- қоршаған табиғи ортадағы бұрғылау және жанар-жағармай 

материалдарының қалдықтарын экологиялық қауіпсіз тәсілмен жою; 

- мұнай кенорындарының қабат ішілік қысымын ұстап тұру жүйесінде 

мұнай ӛндірісінің ағындардан тазарту және қайта пайдалану 

Атамбай-Сартӛбе кенорны шекарасында ӛсімдіктер мен жануарлар 

әлемін қорғау бойынша мынадай іс-шараларды қамтамасыз ету қажет: 

- қоршаған ортаның ауасын қорғау; 

- жер үсті, жер асты суларын техногенді әсерлерден қорғау; 

- жануарлардың кездейсоқ ұшырасуы болмайтындай барлық  

технологиялық алаңдарды қоршау; 

- қызметкерлердің жабайы жануарларды тамақтандыруына қатаң тыйым  

салу, сондай-ақ жабайы жануарларға арналған қармақ болып табылатын 

қалдықтарды тиісінше сақтау [5]. 
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 ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Жобаның қорытынды нәтижелері. Қорытындылай келе  Оңтүстік 

Маңғышлақ аумағында,литологиялық және тектоникалық құрылыстарын 

зерттеу негізінде қарастырылып отырған ауданның геологиялық даму кезеңдері 

кӛрсетілді. Бір барлау ұңғымасы жобаланып,С2 категориясы бойынша мұнай 

қоры есептеліп,жобалау жұмыстары жүргізілді. 

Жобаның ғылыми құндылығы. Оңтүстік Маңғышлақ аумағына Қаратау   

жотасының оңтүстігі мен Каспий жағалауының батысынан оңтүстік-батысына 

дейін,Үстірттің шығысын,Қара-Бұғаз-Кӛл шығанағының оңтүстік-шығысын 

алып жатыр. Ортаңғы триас  түзілімдерінің ӛнімділігі  Сартӛбе кӛтерілім  

аумағында ғана анықталды. ҰГЗ деректерін қайта талдау есебінен жобада 

кӛрсетілген қалыңдықтардан тиімді қалыңдықтар ерекшеленді. 

Жобаның танымдық құндылығы. Геологиялық бӛлімде Атамбай-Сартӛбе 

алаңында жан-жақты жүргізілген стратиграфиялық мәліметтерді қолданып, 

Атамбай-Сартӛбе құрылымында қосымша барлау-бұрғылау ұңғымасын 

жобаладық. 

Жобалық бӛлімде Атамбай-Сартӛбе алаңында іздеу-бұрғылау ұңғымасын 

орналастыру, ұңғыманың құрылысына арналған шарттары қамтылған. 

Кавернді-кеуекті коллекторлардағы мұнай және еріген газ қорлары С1 

категория бойынша, С2 категория бойынша есептелді.   

Экономикалық бӛлімде Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешенінде 

мұнай-газ жобаларын іске асыру ерекшеліктерін ескере отырып, Атамбай-

Сартӛбе кенорнын игерудің тиімділігі бағаланды. 

Жер қойнауын қорғау бӛлімінде кен орнын игеру процесі кезінде, су 

ресурстарының , атмосфералық ауаның және топырақтың ластанбауы сияқты 

іс-шаралар қамтылған, олар ұйымдық, технологиялық, жобалау-

құрастырылымы  және санитарлық-эпидемиялық жағдайлар арқылы реттелді. 

Жүргізілген жұмыс нәтижесінің қорытындысы.Атамбай-Сартӛбе 

зерттеу алаңында әлі күнге дейін зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Атамбай-

Сартӛбе кенорнының қорын есептеу барысында карбонатты қимада шоғырды 

қамтитын жанартаулық-доломитті қаптамада кеуектіліктің тӛменгі шекарасы 

анықталған. 

С2 категориясы бойынша есептелген мұнай қоры  1 547 670 т мұнайды 

құрайды. Алынатын қоры - 400 846 т. 
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