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Статья посвящена проблеме современного восполнения запасов нефти на 
месторождениях Татарстана, вступивших в позднюю стадию разработки, и содержит 
результаты комплексных геохимических исследований нефтей пашийского горизонта 
Ромашкинского и других нефтяных месторождений. Рассмотрены геолого-геохимические 
критерии, позволяющие локализовать участки, на которых предполагаются современные 
процессы переформирования залежей нефти и поступления новых порций углеводородов 
в залежь. На основании этих критериев спрогнозированы перспективные участки 
переформирования залежи в районах добывающих скважин Миннибаевской площади 
Ромашкинского месторождения. Для изучения данного явления предложена система 
мониторинговых исследований нефтей разрабатываемых залежей, которая позволит 
выявлять участки восполнения запасов, в дальнейшем, совершенствовать систему 
разработки и увеличивать величину конечного коэффициента нефтеизвлечения, продлевая 
срок эксплуатации залежей и осуществляя экологически безопасный отбор нефтяных 
флюидов.
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Бұл мақалада өндірудің ең соңғы сатысына көшкен Татарстан кенорындарында 
мұнай қорларын заманауи толықтыру мәселесі және Ромашкин, сонымен қатар басқа 
да кенорындарының паший деңгейжегінің мұнайларын кешенді геохимиялық зерттеулер 
нәтижелері қамтылған. Мұнай кендерінің қайта қалыптасуының заманауи үдерісі және 
көмірсутектердің жаңа бөлігінің кенге енуі болжамданатын аумақтарды шектеуге 
мүмкіндік беретін геолого-геохимиялық шарттары қарастырылған. Осы шарттар негізінде 
Ромашкин кенорнындағы Миннибаев алаңындағы өндіру ұңғымалары аумағында қайта 
қалыптасу мүмкіншілігі бар аумақтар болжанған. Бұл құбылысты зерттеу мақсатында 
кендерді пайдалану және жер қойнауын экологиялық қауіпсіз өндірудің мерзімін ұзарту, 
одан әрі өндіріс жүйесін жетілдіруге және соңғы мұнай бергіштік коэффициентінің өлшемін 
арттыруға, қорлары толығатын аумақтарды анықтауға мүмкіндік беретін өндірілетін 
кендердің мұнайларын мониторигтік зерттеу жүйесі ұсынылған.

КІЛТ СӨЗДЕР: көмірсутектердің көшуі, кенорындарды қайта қалыптасуы, мұнай 
қорларының толығуы, мұнайларды геохимиялық зерттеулер
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The paper introduces the issue of replenishment of oil reserves in present-days on Tatarstan 
oil fields, that are on the mature stage of development. The paper consists of the results of 
complex geochemical studies of pashiyskiy horizon’s oil formations in Romashinskoye and other 
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oil fields. The paper presents the geology-geochemical criteria that allow localizing the sites where 
modern processes of reformation of oil deposits assumed to have place as well as inflows of new 
hydrocarbons to the reservoir. Based on these criteria the prognoses of perspective sites location 
close to the production wells of Romashinskoye oil field Minnibaevskaya area, where reformation of 
oil reservoir can take place, was made. In order to study this, the system of oil reservoirs monitoring 
was introduced. This system allows to determine the area where oil deposits are replenished and 
to improve the development plan, to increase oil recovery factor in the future. These can prolong 
the oil field lifetime and allow performing ecologically friendly oil recovery. 

KEY WORDS: hydrocarbon migration, oil fields reformation, Romashinskoye oil field, oil 
reserves replenishment, geochemical investigation of oil
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