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Для аккумуляции и сохранения углеводородов в локальных природных резервуарах, 
а также для сохранности газовых хранилищ важнейшим элементом является надеж-
ный покровный слой (покрышка). На более-менее значительных глубинах локальные 
природные резервуары хранят жидкие и газообразные углеводороды. Однако, в близпо-
верхностном залегании надсводовые локальные ловушки, несмотря на масштабное 
накопление жидких углеводородов, в большинстве случаев содержат нефтебитуми-
нозные породы, природные битумы, тяжелые, высоковязкие и ультра-вязкие нефти. 
Освоение этого углеводородного сырья традиционными скважинными методами 
нерентабельно, зачастую практически невозможно. Показан наиболее вероятный 
механизм деградации покрышек. Приведены наглядные примеры залежей, разрушен-
ных из-за потери герметичности покрышек, в солянкупольной области Северного 
Прикаспия и Мангистауском регионе. 

Для освоения проблемных залежей битуминозных песков и тяжелых высоковяз-
ких нефтей авторы А.И. Бажал и А.М. Барак создали инновационную технологию. 
Надежная герметичность нефтяных и газовых резервуаров осуществляется путем 
нагнетания предварительного и основного химически активных растворов в опреде-
ленном состоянии в заданном режиме в заданную зону верхнего покрывающего слоя. 
При этом обеспечивается повышение продуктивности добычи углеводородов без 
негативного влияния на проницаемость продуктивного пласта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: надсводовая ловушка, газовое хранилище, механизм дегра-
дации покрышек, потеря пластовой энергии, нефтебитуминозные породы, природные 
битумы, тяжелые и высоковязкие нефти, инновационная технология, предваритель-
ный и основной химически активные растворы, техногенная герметизация покрышек.
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Жергiлiктi табиғи резервуарларда көмiрсутегіні жинақтау және сақтау үшін, сон-
дай-ақ газ сақтау қоймаларының қауiпсiздiгi үшiн аса маңызды элемент – берік жабын 
қабат (қақпақ). Сұйық және газ тәрізді көмірсутектер жергілікті табиғи резервуарларда, 
азды-көпті тереңдіктерде сақталады. Алайда, су бетіне жақын орналасқан күмбез-үсті 
тәрізді жергілікті тұтқыштар, сұйық көмірсутектердің кең көлемді жиналуына қара-
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мастан, көбінесе мұнай-битумды жыныстарға, табиғи битумға, ауыр, жоғары тұтқыр 
және ультра-тұтқыр мұнайларға бай болады. Осы көмірсутекті шикізатты дәстүрлі 
әдістермен өңдеу тиімсіз, жиі іс жүзінде мүмкін емес. Қақпақ тозуының ең ықтимал меха-
низмі көрсетілген. Солтүстік Каспийдің Солянкуполь аймағы мен Маңғыстау облысында 
қақпақ санылаусаздыгын жоғалтуына байланысты жойылған кен орындарының көрнекі 
мысалдары келтірілген. 

Күрделі Битумды құмдар және аса ауыр тұтқыр майлардың кен орындарын игеру үшін 
авторлар А.И. Бажал и А.М. Барак инновациялық технологияны ойлап тапты. Мұнай мен 
газ резервуарларын санылаусыздандыру үстінгі жабын қабаттың белгілі бір аймағында 
қосалқы және басты химиялық белсенді ерітінділерді алдын-ала берілген жүйеге сай кү-
шейту барысында жүзеге асырылады. Осыған орай өнімділік қабаттың өткізгіштігіне кері 
әсер тимейді, оған қоса көмірсутегінің өндірілуі арта түседі. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: күмбез-үсті тұтқыш, газ қоймасы, қақпақтардың тозу механизмі, 
қойнауқаттық энергияның жоғалуы, мұнай-битумды жыныстар, табиғи битумдар, ауыр 
және жоғары тұтқыр мұнайлар, инновациялық технология, алғашқы және негізгі химиялық 
белсенді ерітінділер, қақпақты техногенді жолмен санылаусыздандыру.
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For the accumulation and preservation of hydrocarbons in local natural reservoirs, as well 
as for the safety of gas storage, the most important element is a reliable cover layer (cap rock). 
On a more or less considerable depths of the local natural reservoirs to store liquid and gaseous 
hydrocarbons. However, in the subsurface occurrence over the arch local traps, despite the large-
scale accumulation of liquid hydrocarbons, in most cases contain oil sands, natural bitumen, heavy, 
high viscosity and ultra-viscous oil. The development of this hydrocarbon raw material by traditional 
well methods is unprofitable, often almost impossible. The most probable mechanism of degradation 
of tires is shown. Illustrative examples of deposits destroyed due to the loss of tightness of tires in 
the salt dome region of the Northern Caspian and Mangystau region are given. 

For the development of problem deposits of bituminous Sands and heavy high-viscosity oils, the 
authors Dr. A.I. Bazhal and Mr. A.M. Barak created an innovative technology. Reliable tightness of 
oil and gas tanks is carried out by pumping the preliminary and basic chemically active solutions in 
a certain state in a given mode in a given zone of the upper coating layer. This ensures an increase 
in the productivity of hydrocarbon production without a negative impact on the permeability of the 
productive formation. 

KEY WORDS: trap over the arch, gas storage, the mechanism of degradation of the coating 
layer, loss of formation energy, oil sands, natural bitumen, heavy high-viscosity oil, innovative 
technology, preliminary and basic chemically active solution, technogenic sealing of the coating layer.
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