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Дана краткая характеристика типов и свойств коллекторов в карбонатных 
отложениях палеозоя месторождения Карачаганак. Изучены оценочные параметры, 
а также структуры пустотного пространства и, особенно, трещиноватости.

На основе комплексного исследования литофизических свойств продуктивных 
отложений месторождения Карачаганак приведены фактические данные о величине, 
характере изменения емкостных, фильтрационных и структурных показателей 
карбонатных пород, показана изменчивость свойств в разрезе скважин, установлена 
пространственная изменчивость коллекторов. 

Подчеркнута роль главных факторов, способствующих формированию благопри-
ятного пустотного пространства и сохранению высокоемких коллекторов на больших 
глубинах. Определены условия седиментогенеза в развитии типов и свойств коллек-
торов, которые позволяют дать прогнозную оценку коллекторского потенциала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: типы и свойства коллекторов, карбонатные отложения, 
палеозой, месторождение Карачаганак, оценочные параметры.
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КОЛЛЕКТОРЛАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ  

САҚТАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
(ҚАРАШЫҒАНАҚ КЕН ОРНЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА)

Х.Б. ӘБІЛҚАСЫМОВ, геол.-мин. ғылымдарының докторы, ҚР минералдық ресурстар Ака-
демиясының академигі

«ГEO-Mунай XXI» ЖШС,
Қазақстан Республикасы, 050050, Алматы қ., Панфилов к-сі, 110, 205 оф.

Қарашығанақ кен орнындағы палеозой карбонатты шөгінділеріндегі коллекторлар 
түрлері мен қасиеттерінің қысқаша сипаттамасы берілген. Бағаланатын параметрлер, 
сондай-ақ бос кеңістіктің құрылымы, әсіресе, сынуы зерттеледі.

Қарашығанақ кен орнының өнімді кеніштерінің қасиеттерін кешенді зерттеу негізін-
де карбонатты шөгінділердің сыйымдылықты, сүзгілеу және құрылымдық параметрлері 
жөнінде нақты деректер келтірілген, ұңғымалар бөлігінде қасиеттердің өзгергіштігі 
көрсетілген, коллекторлардың кеңістіктік өзгермелілігі белгіленген.

Қолайлы бос орындар кеңістігін қалыптастыруға және үлкен тереңдіктегі жоғары 
сыйымдылықты коллекторларды сақтауға ықпал ететін негізгі факторлардың рөлі атап 
көрсетілген. Коллекторлардың әлеуетін болжамды бағалауға мүмкіндік беретін коллек-
торлардың түрлері мен қасиеттерінің дамуына әкелетін седиментогенездің шарттары 
белгіленген.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: коллекторлардың түрлері және қасиеттері, карбонатты кен 
орындары, палеозой, Қарашығанақ кен орны, бағалау көрсеткіштері.

PECULIARITIES OF COLLECTOR FORMATION AND 
PRESERVATION IN CARBONATE FORMATIONS OF PRE-CASPIAN 
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H.B. ABILHASIMOV, Dr. geol.-min. sciences, academician of Academy of Mineral Resources of 
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A brief description of reservoirs types and properties in the carbonate formations of the 
Paleozoic of the Karachaganak field is given. The estimated parameters, as well as the structures 
of the void space and, especially, the fracturing are studied.

Based on a comprehensive study of the lithophysical properties of productive fields of the 
Karachaganak field, the actual data on the magnitude, nature of the change in the capacitive, 
filtration and structural parameters of carbonate rocks are given, the variability of properties in the 
section of wells is shown, and the spatial variability of reservoirs is established. 

The role of the main factors contributing to the formation of a favorable void space and 
the preservation of high-capacity reservoirs at great depths is underlined. The conditions of 
sedimentogenesis in the development of types and properties of reservoirs that allow predictive 
assessment of the reservoir potential are determined.

KEY WORDS: types and properties of reservoirs, carbonate deposits, Paleozoic, Karachaganak 
field, estimated parameters.
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