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Показана противоречивость граничных значений параметров, используемых для 
выделения нефтеносных пород-коллекторов при подсчете запасов терригенных 
пластов, которые так или иначе связаны с проницаемостью пород.

Предлагается использовать данные моделирования вытеснения нефти в лабо-
раторных условиях, а именно, динамической пористости, которая отражает часть 
объема пор, занятой подвижными флюидами при заданных условиях, для определения 
граничного значения проницаемости, учитывающим все важнейшие факторы движе-
ния флюидов в поровом пространстве нефтесодержащих пород (структура порового 
пространства, фракционный состав и уплотнение пород, кинематическая вязкость 
флюидов, пластовые условия). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проницаемость, водонасыщенность, нефтенасыщенность, 
коллектор, граничные значения, динамическая пористость, поровое пространство, 
моделирование вытеснения нефти. 
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Бұл мақалада таужыныстар өтімділігімен қалай болғанда да байланысы бар терриген-
дік таужыныстардың қорын есептеу кезінде мұнайлы жинауыш таужыныстарды шығару 
үшін қолданылатын параметрлердің шекаралық мәндерінің қарама-қайшылығы көрсетілген.

Зертханалық жағдайларда мұнайды ығыстыруды модельдеуінің деректерін пайдалану 
яғни, мұнайлы жыныстардың кеуектік кеңістігінде (кеуекті кеңістіктің құрылымы, фрак-
циялық құрамы және тау жыныстарының тығыздалуы, сұйықтықтардың кинематикалық 
тұтқырлығы, қойнауқаттық жағдайлар) сұйықтық қозғалысының барлық маңызды фак-
торларын ескеретін өтімділігтің шекаралық мәнін анықтау үшін берілген жағдайларда 
жылжымалы сұйықтықтармен қамтылған кеуектіктің көлемінің бір бөлігін көрсететін 
динамикалық кеуектілікті ұсынылады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: өтімділік, сумен қаныққандық, мұнайқанықтық, коллектор, шекара-
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The article shows the inconsistency of the boundary values of the parameters used to identify 
oil-bearing reservoir rocks when calculating reserves of terrigenous reservoirs, which are somehow 
related to the permeability of rocks.

It is proposed to use data from the simulation of oil displacement under laboratory conditions, 
namely, dynamic porosity, which reflects part of the pore volume occupied by mobile fluids under 
specified conditions, to determine the boundary value of permeability, which takes into account all 
the most important factors of fluid movement in the pore space of oil-bearing rocks (pore space 
structure , fractional composition and compaction of rocks, kinematic viscosity of fluids, reservoir 
conditions). 

KEY WORDS: permeability, water saturation, oil saturation, reservoir, boundary values, dynamic 
porosity, pore space, modeling of oil displacement. 
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