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Изучены термобарические, газодинамические характеристики продуктивных 
пластов и пластового флюида, связанных с геологическими условиями сохранности 
залежей углеводородов, находящихся в глубокозалегающих подсолевых толщах Кара-
чаганакского нефтегазонденсатного месторождения, характеризующиеся неравно-
мерным распределением различных типов коллекторов, значительными пластовыми 
температурами, аномально высокими пластовыми давлениями (АВПД). 

Проведен анализ состояния пластовой жидкости с углеводородными и неуглево-
дородными компонентами, которые при фильтрации в пласте, подъеме из скважины 
на дневную поверхность, претерпевают непрерывные фазовые превращения, сопро-
вождаемые изменением состава и свойств фаз. 

Внедрены технологии по оценке изменений термодинамических особенностей 
поведения углеводородных систем в пластовых условиях, фазовых превращений и 
по оптимизации процессов повышения конденсатонефтеотдачи, обеспечивающие 
сохранение природных коллекторских свойств продуктивных отложений, геоло-
го-промысловых характеристик глубокозалегающих месторождений от начальной 
и до завершающей стадий разработки. 
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КЕЗІНДЕГІ ҚОЙНАУҚАТТЫҚ ФЛЮИДТІҢ 
ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ КҮЙІ ЖӘНЕ ФАЗАЛЫҚ КҮЙІНІҢ 
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Қойнауқаттық жүйелердің компоненттік құрылысының және фазалық күйінің кен 
орынның аумағы және тереңдігі ҚМГКК бойынша өзгеру заңдылықтары айқындалды, тер-
мобарикалық қасиеттері негізделді. 

Kойнауқаттық мұнай-газ кондесатты жүйелердің (МГКЖ) күйі мен қасиеттеріне тал-
дау жасалды. Аса жоғары қабаттық қысыммен (АЖҚҚ) және жоғары температуралармен 
сипатталатын ҚМГКК өнімді қойнауқаттарының геологиялық құрылысының ерекшелік-
тері көрсетілді, олардың термобарикалық және газдинамикалық қасиеттері зерттелді. 

Қойнауқаттық қысымның төмендеуінің әртүрлі кезеңдерінде қабаттарының таусылу 
қарқынына, мұнай-конденсат бергіштіктігі негізделді, компоненттерінің аумағы бойынша 
және тереңдігі бойынша шоғырлануының айтарлықтай өзгеруі анықталды. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: палеотектоникалық, геохимиялық және термодинамикалық фактор-
лар; газсұйықтық жүйелердің фазалық күйі; аса жоғары қабаттық қысым; көмірсутекетер; 
қабаттардың конденсат бергіштіктігі.

THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF FORMATION FLUIDS 
AND CHANGES OF ITS PHYSICAL STATE
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The study explored thermodynamic conditions and gas-dynamic behavior and bedded fluid 
under which Karachaganak oil and gas condensate reservoir were formed under high temperatures 
anomalous and high reservoir pressures.

The study explored specific features of subsurface geology as well as thermobaric and oil-
gas dynamic characteristics of pay zones of fields with abnormally high reservoir pressures and 
elevated temperatures.

Revealed that concentrations of basic components of formation fluids change dramatically 
depending. Explanation was given for thermobaric conditions. It was also studied how the formation 
systems change depending on the Karachaganak field. 

KEY WORDS: paleotectonic, geochemical and thermodynamic factors; physical state of 
gas-liquid systems; abnormally high reservoir pressure; hydrocarbons; condensate recovery ratio.
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