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Исследованы физико-химические свойства нефтей и их смесей, поступающих 
на ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», что является необходимым 
этапом для выбора  рациональной переработки нефти, а также для прогнозирования 
наличия и получения отдельных видов топ¬лив, масел и углеводородов для нефте-
химического синтеза.

Состав нефти Западного Казахстана отличается большим разнообразием  
вследствие сложных процессов многоэтапного формирования, переформирования 
и разрушения залежей в обширной генерационно-аккумуляционной системе подсо-
левого палеозоя северного и северо-восточного борта Прикаспийской впадины и ее 
платформенного продолжения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефть, газовый конденсат,  фракционный состав, физико-
химические свойства.
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«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС келетін мұнайлар мен олардың қоспаларының 
физика-химиялық қасиеттері зерттелген. Мұнайды жеке фракциялар немесе 
көмірсутектер деңгейінде зерттеу оны тиімді өңдеу жолдарын таңдау үшін аса 
қажетті кезеңі болып табылады. Сонымен қатар, отынның немесе майлардың 
арнайы түрлерін жобалауға және бөліп алуға, мұнайхимиялық синтезге қажетті 
көмірсутектерді алуға зор мүмкіндік туады.

Батыс Қазақстан мұнайларының құрамы әртүрлілігімен ерекшеленеді. Бұл Каспий 
маңы ойпатының солтүстік және солтүстік-шығыс борты тұзасты палеозой кезеңінің 
генерациялық-аккумулятивті жүйесінде мұнай қорларының көп сатылы қалыптасу, 
қайта қалыптасу, ыдырау сияқты күрделі процестерінің нәтижесі.
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The physico-chemical properties of oils and their mixtures originating in LLP "Atyrau 
refinery" for processing are researching. The study of oil, especially at the level of individual 
fractions or individual hydrocarbons is a necessary step for selection of rational ways of further 
refining and also to predict the availability and provision of individual kinds of fuels, oils and 
hydrocarbons for petrochemical synthesis. 

The composition of the oils of Western Kazakhstan has a great diversity, reflecting the 
complex multistep processes of formation, reformation and destruction of deposits in a vast, 
generation-accumulation system subsalt Paleozoic in the Northern and North-Eastern side of 
the Caspian depression and its platform continue.
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