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Представлены результаты и интерпретация компонентного и изотопного ана-
лиза углерода в пяти пробах газа месторождений С. Нуржанов и Прорва Западная. 
Результаты исследований показали, что пробы газов С. Нуржанов и Прорва Западная 
имеют термогенный источник и их ОВ осаждалось в морской среде (тип керогена 
II). Для газов месторождения С. Нуржанов характерен более изотопно-тяжелый 
метан. Также пробы газов из месторождения Прорва Западная являются попутным 
нефтяным газом, в то время как пробы из месторождения С. Нуржанов по составу 
близки к газовым конденсатам. Исследованные пробы небиодеградированные, резкое 
утяжеление изотопного состава углерода пропана и н-бутана на фоне их гомологов 
не наблюдалось. Несмотря на то, что исследованные пробы газа характеризуются 
достаточно близким изотопным составом углерода С1-С5, по характеру изотоп-
но-фракционных кривых, а также на основании данных молекулярного состава газа, 
эти пять проб можно разделить на две группы. 1-я группа – газы месторождения  
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С. Нуржанов характеризуются высокой долей кислых компонентов СО2 и H2S. Угле-
водороды С1-С4 образуют практически прямую линию в координатах δ13С – 1/n, что 
позволяет говорить о том, что пробы месторождения С. Нуржанов имеют один 
источник происхождения. 2-я группа – это газы месторождения Прорва Западная – 
близки как по компонентному составу, так и по форме изотопно-фракционных кривых 
– наблюдается некоторое облегчение метана. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компонентный состав газа, изотопный состав газа, фрак-
ционирование Релэя.
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Бұл мақалада С. Нұржанов және Батыс Прорва кен орындарынан алынған 5 газ үл-
гілеріндегі компоненттің нәтижелері мен интерпретациясы және көміртектің изотопи-
ялық анализі келтірілген. Зерттеу нәтижелері, С. Нұржанов пен Батыс Прорва кен орын-
дарынан алынған газ үлгілерініңтермогенді көзден алынғанын және олардың органикалық 
заттары теңіздік ортада тұнғандығын көрсетті: Нұржанов газдары изотопы ауырлау 
метанға ие. Батыс Прорвадағы газ үлгілері ілеспе мұнай газы екенін, ал Нұржанов үлгілері 
газ конденсатына жақын екенін көрсетті. Газ үлгілері биодеградацияланбаған, өйткені 
пропан мен n-бутанның көміртегі изотоптық құрамын гомологтарының изотопты күрт 
салмақтануы байқалмады. Зерттелген газ үлгілерінің C1-C5 изотоптық құрамының ұқса-
стығынақарамастан,изотоптық-фракциялық қисықтардың табиғаты мен молекулалық 
құрамдарын негізге ала отырып, осы 5 газ үлгісін 2 топқа бөлуге болады: 1-топ: С. Нұржанов 
газдары СО2 және H2S қышқылдық компоненттерінің жоғары үлесімен және сипатталады. 
Көмірсутектер C1-C4

13С – 1 / n координаталарында түзу сызық түзеді, бұл олардың шығу 
тегі бір екенін көрсетеді. 2-ші топ: Батыс Прорва газы жоғары азот концентрациясына ие 
және изотоптық-фракциялық қисықтар түрінде – метан изотобыныңжеңілдігі байқалады. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: газ компонентінің құрамы, газ изотоптық құрамы, Релей фракциясы.
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This article presents the results and interpretations of the component and isotopic analysis of 
carbon in 5 gas samples from S. Nurzhanov and Western Prorva fields. The research results showed 
that the gas samples of S. Nurzhanov and Western Prorvaare of thermogenic origin and their OM 
was deposited in marine condition. Nurzhanov gases are characterized by more isotopically heavy 
methane. Western Prorvagases are oil-associated, while the S. Nurzhanov samples are close in 
composition to gas condensates. Gas samples are not biodegradable, as a sharp enrichment of the 
carbon isotopic composition of propane and n-butanewith δ13Сcompared to their homologs was not 
observed. Despite the fact that the studied gas samples are characterized by a fairly close isotopic 
composition of carbon C1-C5, according to the nature of the isotope-fractional curves, as well as on 
the basis of the molecular composition of the gas, these 5 samples can be divided into 2 groups: 
1st group: gases Nurzhanovis characterized by a high concentration of acidic components of CO2 
and H2S. Hydrocarbons C1-C4form an almost straight line in the coordinates δ13С – 1 / n, which 
suggests that they have one source of origin. 2nd group: West Prorva gas contains high nitrogen 
concentration and in the shape of the isotope-fractional curves some enrichment of methane with 
light isotope was observed.

KEY WORDS: gas component composition, gas isotopic composition, Rayleigh fractionation.
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