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1ТОО НИИ «Каспиймунайгаз»,

Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Жарбосынова, 89 А

2 ТОО «Казахтуркмунай», 
 Республика Казахстан, 030012, г. Актобе, проспект Санкибай батыра, 173/1.

Генетическая типизация исследованных образцов нефти по биомаркерным пара-
метрам свидетельствует о наличии на месторождении Лактыбай двух генетических 
разновидностей нефти, связанных с разными генерационными источниками – мате-
ринскими породами карбонатных и глинистых формаций. 

В результате исследований фингерпринтинга нефтей из скважин 41 и 43 ме-
сторождения Лактыбай, которые по биомаркерному составу были генерированы из 
палеозойской морской глинистой нефтематеринской породы (далее НМП) с небольшой 
карбонатностью, установлено, что данные скважины эксплуатируются на одну и ту 
же залежь, в то время как такие же сценарии характерны для нефтей из скважин 40, 
32 месторождения Лактыбай, которые судя по биомаркерным распределениям образо-
вались из палеозойской карбонатной НМП и мигрировали вероятно с северо-востока.

По результатам анализа «звездной» диаграммы нефти месторождения Каратобе 
Южное, для данного месторождения характерна очень хорошая гидродинамическая 
связь между изучаемыми верхнепермскими пластами.

Все нефти месторождения Елемес Западный имеют общий тренд отпечатков 
по составу ароматических углеводородов и, соответственно, имеют идентичные 
свойства, с небольшими различиями. Исключение составляет нефть из скважины 83, 
проба которой отобрана из блока III Ю-III горизонта, имеющая другой отпечаток.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: масс-фрагментограмма, газохроматография, фингер-
принтинг, корреляция «нефть-нефть», биомаркерный анализ, гопан, карбонатная/
глинистая НМП, дибензотиофен, фенантрен.

ГЕОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР – МҰНАЙ КЕН ОРНЫНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТҮСІНУГЕ АПАРАР ЖОЛ

Е.Ш. СЕЙТХАЗИЕВ1*, «Каспиймунайгаз» тау-жынысы, су және мұнайды геохимиялық зерттеу 
зертханасының меңгерушісі – «ҚазМунайГаз» бұрғылау және өндіру технологиясы ғылы-
ми-зерттеу институтынының Атыраудағы филиалы
Н.Д. САРСЕНБЕКОВ1, «Каспиймунайгаз» зертханалық зерттеулер бойынша басқарушы 
директоры – «ҚазМунайГаз» бұрғылау және өндіру технологиясы ғылыми-зерттеу институ-
тынының Атыраудағы филиалы
Р. РАХЫМБЕРДІ2, ЖШС «Қазақтүрікмұнай» бас директордың геология бойынша орынбасары
С.Б. КАИРБЕКОВ1, «Каспиймунайгаз» эксперттер тобының басшысы– «ҚазМунайГаз» 
бұрғылау және өндіру технологиясы ғылыми-зерттеу институтынының Атыраудағы филиалы

1«Каспиймунайгаз»
Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қаласы, Жарбосынов көшесі, 89 А;

2ЖШС «Қазақтүрікмұнай»
Қазақстан Республикасы, 030012, Ақтөбе қаласы, Сәнкібай батыр даңғылы, 173/1

Биомаркерлік параметрлер бойынша зерттелген мұнай үлгілерінің генетикалық жік-
телуі Лақтыбай кен орнында екі түрлі карбонат және глиналық жыныстарынан түратын 
т.рлі генерациялаушы көздердің, яғни генетикасы бөлек екі түрлі мұнайдың бар екендігін 
көрсетті. 
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Биомаркерлік құрамы бойынша палезой кезеңінде теңіздік ортада тұнған саз бал-
шықты мұнай шығарушы жынысында пайда болған Лақтыбай кен орнының 41 және 43 
ұңғымаларындағы мұнайлары фингерпринтингтік зерттеу нәтижелері бойынша осы 
ұңғымалардың ортақ бір қабатта жұмыс жасайтындығы анықталды, аталмыш сценарий 
биомаркрлік таралымы бойынша палеозой кезеңінде теңіздік ортада тұнған карбонатты 
тау жынысында пайда болған және солтүстік-шығыстан миграциялануы мүмкін Лақтыбай 
кен орнының № 40, 32 ұңғымаларына да тән.

Оңтүстік Қаратөбедегі кен орнындағы мұнайдың «жұлдыз диаграммасын» талдау 
нәтижелері бойынша, жоғарғы Пермь қабаттарының арасында өте жақсы гидродинами-
калық байланыс бар екендігі анықталды. 

«Батыс Елемес» кен орнынан алынған барлық мұнай ароматикалық көмірсутектер 
құрамы бойынша ұқсас ие және тиісінше азғантай айырмашылықтарына қарамастан 
бірдей қасиеттерге ие. Ю-III горизонының ІІІ блогынан алынған № 83 ұңғыманың мұнайы 
үлгісінің ерекшелігі басқаша фингерпринтингке ие болуында.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: массалық фрагменограмма, газ хроматографиясы, фингерприн-
тинг, «мұнай-мұнай» корреляция, биомаркерлік талдау, гопан, карбонат / сазбалшықты 
мұнай шығарушы жыныс, дибензотиофен, фенантрен.

GEOCHEMICAL SURVEYS – THE PATH TO UNDERSTANDING
THE FEATURES OF AN OIL FIELD

Y.SH. SEITKHAZIEV1*, Head of the laboratory of geochemical analysis of oil, water and rock 
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N.D. SARSENBEKOV1, Managing Director for Laboratory Research «Caspimunaigas» – Atyrau 
Branch of LLP Scientific Research Institute of production and drilling technology «KazMunayGas»
R. RAKHYMBERDI2, Deputy General Director of LLP «Kazakhturkmunai» for Geology
S.B. KAIRBEKOV1, Head of the Expert Group «Caspimunaigaz» – Atyrau Branch of LLP Scientific 
Research Institute of production and drilling technology «KazMunayGas»

1 LLP «Caspimunaigas»
Republic of Kazakhstan, 060011, Atyrau city, Zharbosynov street 89 A

2LLP «Kazakhturkmunai»
Republic of Kazakhstan, 030012, Aktobe city, 173/1 Sankibay Batyr Avenue

Genetic typing of the studied oil samples by biomarker parameters indicates the presence of 
two genetic oil groups in Laktybai field associated with different generation sources – source rocks 
with carbonate and clay formations.

As a result of the fingerprinting studies of oil samples from No 41 and 43 wells of Laktybai field, 
which were generated by Paleozoic marine shaly source rock (hereafter SR) with a low carbonate 
content based on biomarker distributions, it was found that these wells are operated on the same 
reservoir, while the same scenarios are typical for oil samples from wells Nos. 40, 32 of the Laktybai 
field, which, judging by biomarker distributions, were formed from the Paleozoic carbonate source 
rock and probably migrated from the north-east.

According to the results of the analysis of the «star diagram» of oil from the Sothern Karatobe 
field, this field is characterized by a very good hydrodynamic connection between the Upper 
Permian layers.

All oil samples from Western Elememes field have similar trend based on the aromatic 
hydrocarbons compositions, accordingly, have identical properties, with slight differences. The 
exception is oil from well No. 83, a sample of which was derived from block III of the Yu-III horizon, 
and has a different fingerprinting.
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