
1. ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАЛЯГАННЯ В НАДРАХ НАФТИ І ГАЗУ.  

 

Для розвитку нафтогазової промисловості необхідне відкриття нових 

нафтових та газових родовищ, що може бути досягнуто при глибокому 

науковому підході до вивчення надр. 

Нафтогазопромислова геологія – це галузь геологічної науки, що 

займається: (1) вивченням будови покладів нафти та газу, (2) фільтраційно-

ємнісних параметрів порід розрізу, (3) фізико-хімічних характеристик 

пластових флюїдів, (4) методами пошуків та розвідки родовищ та 

(5) підготовкою їх до промислового освоєння. Кінцевим результатом 

пошуково-розвідувальних робіт є підрахунок запасів нафти і газу, який 

використовується при проектуванні та здійсненні їх промислової розробки. 

Завдання нафтогазопромислової геології є також забезпечення 

детального геологічного вивчення геолого-промислових характеристик і 

параметрів відкритих покладів для застосування сучасних методів для їх 

розробки з метою максимального вилучення пластового флюїду. 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО НАФТОВІ ТА ГАЗОВІ РЕЗЕРВУАРИ ТА ПАСТКИ. 

 

Для того, щоб існували поклади нафти і газу, повинні бути мінімум три 

умови: (1) наявність вуглеводнів; (2) наявність колекторів; (3) наявність 

пасткових умов (покришки). На жаль, доводиться констатувати, що наявність 

вуглеводнів у пастці без буріння свердловин достовірно визначити 

неможливо. Всі методи, які застосовують, а це такі, як різні геологічні зйомки, 

геохімічні дослідження, різні геофізичні зйомки, біолокація та інші дають 

тільки поверхневу інформацію на рівні прогнозу.  

Однозначну відповідь про наявність покладів у пастці може дати тільки 

буріння і випробування свердловин. Єдина пряма ознака наявності 

вуглеводнів у надрах – природні поверхневі нафтогазопрояви, однак їхня 
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наявність не дає інформації про глибину залягання покладів, їхнє 

розташування і кількість. 

Нагадаємо, що пастка – це частина природного резервуара, в якій 

зберігаються вуглеводні (нафта, конденсат, газ), тобто пастка повинна мати 

флюїдовмісний об’єм (породи колектори) і флюїдоупори (породи-покришки), 

які спричиняють екранування покладу вуглеводнів. 

Нафта та газ накопичуються в пористих, кавернозних або тріщинуватих 

породах-колекторах, що залягають серед слабо проникних порід покришок. 

Російський вчений І.О. Брод запропонував називати природними 

резервуарами природні ємності нафти, газу та води, в середині яких можуть 

циркулювати флюїди. Їх форма обумовлена розташуванням колектора та 

слабо проникних порід. 

З визначення випливає, що природній резервуар – це не тільки частина 

товщі порід, що містить нафту і газ, але весь об’єм порід, який представлений 

як нафтогазопровідною, так і нафтогазоупорною частинами. У природному 

резервуарі може проходити циркуляція флюїду, а в місцях, ускладнених 

флюїдоупорами – формування покладів нафти та газу. 

Природні резервуари бувають різноманітних типів і форм. І.О. Брод 

виділив три основні типи природних резервуарів: пластові, масивні та 

літологічно обмежені. 

У природі найбільш поширені пластові резервуари, представлені 

породами-колекторами, що обмежені в покрівлі та підошві 

слабопроникними породами (див. рис. 1). Переважно пластові резервуари 

добре витримані на значній площі (рис 1а), але є випадки, коли вони 

виклинюються в окремих антиклінальних складках (рис 1б). Нерідко також 

пластові резервуари бувають представлені невитриманими колекторами, 

які сполучені або не сполучені між собою (рис.1в). 



 
Рис. 1. Схеми пластових резервуарів: а, б, в – резервуари, 1 – пісковики, 2 – 

глини, 3 – границя резервуару. 

 

Пластові резервуари можуть бути складені як карбонатними так і 

теригенними породами, а часто містять лінзоподібні прошарки непроникних 

порід у товщі основного горизонту (рис. 2). 

 
Рис. 2 Пластовий природний резервуар із включенням лінзоподібних тіл 

глинистих порід: 1 – глина , 2 – пісковик. 



Масивні природні резервуари представлені потужною товщею 

(від одиниць до сотні метрів) порід колекторів (порових, кавернозних, 

тріщинуватих) різного або однакового літологічного складу, які утворюють 

єдину гідродинамічну систему. Над товщею таких порід залягає потужна товща 

непроникних порід-покришок. 

Масивні резервуари складені теригенними та карбонатними породами. 

У товщі пластів-колекторів можуть бути непроникні прошарки, проте всі пласти 

проникних порід сполучаються між собою, утворюючи єдиний природній 

резервуар. Геологічний вік пластів-колекторів, які складають масивний 

природний резервуар, часто буває різним. Однорідні масивні резервуари 

звичайно складені вапняково-доломітовими товщами (рис. 3.а), нерівномірно 

насиченими нафтою, газом або водою. В тілі таких резервуарів 

спостерігаються окремі ділянки високої проникності та мало проникні.  

 

 
Рис. 3. Схема масивних резервуарів (за М.О. Єременком): а – однорідного, б – 

неоднорідного; 1 – пісковики, 2 – мергелі, 3 – глини, 4 – доломіти, 5 – 

вапняки, 6 – алевроліти, 7 – соленосні відклади. 



Неоднорідні масивні резервуари (рис. 3.б) часто охоплюють значний 

стратиграфічний розріз. В їх будові можуть брати участь різні породи: 

пісковики, вапняки, глини, глинисті сланці тощо.  

Можливі випадки, коли масивні резервуари складені чергуванням 

піщаних прошарків із малопотужними прошарками глин. Завдяки тріщинам, 

розломам (рис. 4а) або невитриманості екрануючих властивостей (рис. 4б) 

глин пласти-колектори утворюють єдину гідродинамічну систему. Вона 

утворюється також тоді, коли пласти-колектори внаслідок стратиграфічного 

зрізання перекриваються непроникними породами (рис. 4в). 

 

 
Рис. 4. Схема складного масивного резервуару. Гідродинамічний зв'язок 

здійснюється: а – розломами, б – завдяки проникності піщано-

линистих різновидів, в – внаслідок стратиграфічного зрізання. Породи: 

1 – нафтонасичені, 2 – водонасичені, 3 – непроникні, 4 – піщано-

глинисті (проникні); 5 – стратиграфічне неузгодження, 6 – порушення. 



Літологічно обмеженими резервуарами за визначенням М.А. Єременка 

є « … природні резервуари, в яких насичені їх частини нафтою та газом з усіх 

сторін оточені непроникними породами. Прикладом такого резервуару може 

бути лінза пісковиків у товщі глинистих порід (рис. 5). Подібні резервуар 

утворюються завдяки змінам літологічного складу або завдяки наявності 

проникних зон серед непроникних. 

 
Рис. 5. Лінза пісковиків (1) у товщі глин (2). 

 

Переважно більша частина природного резервуару заповнена водою. 

Це пов’язано з тим, що породи природного резервуара спочатку містили 

седиментаційну воду, або в них вторглися інфільтраційні (атмосферні води). 

Нафта та природний газ у порівнянні з седиментаційними водами є більш 

пізніми утвореннями. 

Нафта і газ, опинившись у вільному стані в природному резервуарі, 

заповненому водою, намагаються згідно диференційного розшарування 

зайняти у ньому найбільш високе положення. Вони мігрують вверх, 

витісняючи воду, доти, поки не досягнуть покрівлі пласта колектора, тобто 

підошви флюїдоупору. Подальше їх просування здійснюється лише тоді, 
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коли покрівля пласта нахилена до горизонту. Тоді нафта і газ переміщаються 

вверх нахиленим пластом-колектором до його покрівлі, утворюючи там 

скупчення нафти і газу. 

Як видно з рисунка 6, нафта або газ із точки «А» або «Б» може 

переміститися в точку «Л», але не може переміститися у зворотному порядку. 

 

 
 

Рис. 6 Схема можливих переміщень і екранувань нафти або газу в природному 

резервуарі: а – літологічний екран, б – антиклінальна пастка. 

 

Частина природного резервуару, в якій акумулюються нафта і газ з 

утворенням скупчень вуглеводнів, називається пасткою. Приклади пасток 

наведено на рисунку 7. 

У пластових і масивних резервуарах пастками для нафти і газу є склепінні 

частини пластів (рис. 7 Б, Г, Е) або верхні частини рифових масивів, що мають 

склепінну форму (рис. 7 Ж) і літологічно замкнутий (лінзовидний) поклад є 

пасткою для нафти і газу (рис. 7 В). 

Як видно з рисунка 7.Е об’єм пастки контролюється не перекриваючими 

її пластом ангідритів, а залягаючими вище глинами. В даному випадку 

ангідрити відіграють роль неправдивої покришки. Вони не можуть містити 

промислових скупчень вуглеводнів (незначна пористість), але здатні їх 

пропускати через систему тріщин.  



За походженням розрізняють такі типи пасток: 

− структурні, утворені згином шарів пластів (рис. 7 Б, Г, Е); 

− стратиграфічні (рис. 7 А), сформовані в результаті ерозії пластів-

колекторів. Поверхня формується над ними називається – поверхнею 

стратиграфічного неузгодження; 

− літологічні (рис. 7 В, Д), утворені літологічним заміщенням порід; 

− рифогенні (рис. 7 Ж), сформовані в результаті перекриття рифового тіла 

непроникними породами. 

 

 
 

Рис. 7. Пастки нафти і газу у пластових (А, Б, Г), масивних (Е, Ж) та літологічних 

(В, Д) резервуарах. Породи: 1 – теригенні, 2 – хемогенні, 3 – 

карбонатні; 4 – пастки нафти або газу, 5 – поверхня стратиграфічного 

неузгодження. 



Близько 80 % покладів нафти і газу пов’язані із пастками структурного 

типу. На пастки іншого походження (рифогенні, літологічні, стратиграфічні) 

припадає лише 20 %. 

Просторова обмежена ділянка надр, яка містить один або декілька 

покладів нафти і газу, що розташовані у розрізі в межах однієї площі, 

називається родовищем (рис. 9). Воно може складатися з одного покладу 

(однопластове) або із декількох (багатопластове). 

 

 

Рис. 9. Продуктивна частина розрізу родовища. 1 – нафтові поклади, 2 – 

водонасичені породи-колектори. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ. 

1. Завдання нафтогазопромислової геології? 

2. Умови існування покладу? 

3. Що таке порода-колектор і флюїдоупор? Які гірські породи 

відповідають цим типам порід? 

4. Охарактеризувати пластові та літологічно обмежені природні 

резервуари. 

5. Охарактеризувати масивні природні резервуари. 

6. Типи пасток нафти і газу та їх характеристика? 

7. Що таке родовище? 
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