
ЛЕКЦІЯ 2. УМОВИ ЗАЛЯГАННЯ ФЛЮЇДІВ У ПРИРОДНИХ РЕЗЕРВУАРАХ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОКЛАДІВ. 

1. УМОВИ ЗАЛЯГАННЯ ФЛЮЇДІВ У ПРИРОДНИХ РЕЗЕРВУАРАХ. 

Під покладом нафти і газу розуміють локальні промислові скупчення 

вуглеводневих флюїдів у проникних породах-колекторах в пастках різного типу. 

Розмір покладу та його об’ємна форма визначається пасткою та типом 

нафтогазовміщуючого природного резервуару, в якому основну увагу треба 

звертати на параметри порового простору породи-колектора. 

За складністю геологічної будови продуктивних горизонтів поклади нафти 

і газу поділяються дві основні групи: простої будови – продуктивні горизонти 

характеризуються витриманістю літологічного складу та колекторських 

властивостей; складної будови – розбиті тектонічними порушеннями на 

ізольовані блоки або окремі поклади, які мають мінливий по площі та в розрізі 

характер продуктивних горизонтів. 

Флюїди в пастках розташовані залежно від дії на них сили гравітації, 

тобто чим більша густина флюїду, тим нижче положення у вертикальному 

розрізі він буде займати. Газ, будучи найлегшим, займає склепінну частину. 

Нижче поровий простір заповнений нафтою, а ще нижче – водою (рис. 1). 

Якщо газ займає незначний об’єм пастки, то таке скупчення називається 

газовою шапкою, а поклад називається нафтовим з газовою шапкою.  

Якщо нафтова частина значно менша від газової, то поклад називається 

газовим з нафтовою облямівкою. Часто в надрах зустрічаються чисто газові 

поклади, коли газ контактує безпосередньо з водою, або чисто нафтові 

поклади, коли відсутні скупчення газу, а нафта контактує з водою. 

Поверхні контактів газу і нафти, газу і води, нафти і води називаються 

відповідно: газо-нафтовим (ГНК), газо-водяним (ГВК) і водо-нафтовим (ВНК) 

контактами. Висота покладу визначається від найвищої відмітки до поверхні 

контакту з водою.  



 

 

Рис. 1. Модель пластово-склепінного покладу, приуроченого до антиклінальної 

структури.  

1 – водо насичений колектор, 2 – непроникна покришка, 3 – нафта, 4 – газ, 5 – 

ізогіпси поверхні, 6-7 – зовнішній та внутрішній контур нафтоносності, 8 – контур 

газоносності. 

 

Усі дзеркала контактів, зазвичай, займають горизонтальне положення. 

Це має дуже важливе значення, тому що, визначивши їхнє положення в одній 

свердловині, можна з’ясувати ці контакти на площі всієї пастки. Винятки з 

цього правила надзвичайно рідші й пов’язані з “похилими” контактами, 

спричиненими, головно неоднаковим тиском у різних ділянках пастки. 

Поклад, зображений на рисунку 2, є в пласті значної товщини (може бути 

в декількох пластах), проте якщо нема флюїдоупорів між ними, то його 

називають масивним покладом. Воду, яка підстилає такий поклад, називають 

підошовною водою. 



 

Рис. 2. Положення водонафтового і нафтового контактів у антиклінальній 

пастці. 

Газ, що міститься в верхній частині покладу, називають газом газової 

шапки; площу, зайняту газом, - площею газоносності, а зайняту нафтою – 

площею нафтоносності. Розрізняють зовнішній і внутрішній контури нафто- 

або газоносності (рис. 3). 

Визначення положень зовнішнього і внутрішнього контурів газоносності 

важливе для правильного визначення об’єму газонасичених порід, який 

змінюється залежно від газонасиченої товщини пласта. 

 

 

Рис. 3. Положення внутрішнього і зовнішнього контурів газоносності в 

антиклінальній пастці. 



За наявності дуже тонких пластів-колекторів, розділених непроникними 

породами, у кожному з таких пластів є свій контакт вода - газ. У розрізі такі 

контакти часто збігаються, утворюючи враження наявності вертикального 

контакту вода - газ – «вертикальний» ВГК (рис. 4). Це часто спостерігають у 

покладах Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, де поклади газу 

пов’язані з тонкошаруватими колекторами сарматських відкладів. 

 

 

Рис. 4. Уявний “вертикальний” водогазовий контакт в тонких пластах-

колекторах. 

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОКЛАДІВ 

Найбільш поширеною і досконалою є класифікація покладів нафти і газу 

за О.О. Бакіровим (1990), що враховує головні особливості формування пасток, 

з якими пов’язані поклади вуглеводнів. Автор виділяє наступні основні класи 

локальних скупчень нафти і газу: (1) структурні (склепінні); (2) тектонічно-

екрановані; (3) приконтактні; (4) літологічні, (5) рифогенні, (6) стратиграфічні. 

До класу структурних відносяться поклади, пов’язані з різними видами 

локальних структур. Найпоширеніші поклади цього класу – склепінні, 

тектонічно екрановані та приконтактні. 

Рис. 10.10. 



Склепінні поклади утворюються у склепінних частинах локальних структур. Принципові схеми таких покладів 

наведено на рисунку 5. 

 

 

Рис. 5. Склепінні поклади у розрізі та у плані ( за О.О. Бакіровим): а – непорушені розломами; б – порушені; в ускладнених 

структурах: в – криптодіапіром або вулканогенними утвореннями; г – соляними куполами. 1,2 – нафта у профілі 

та плані; 3 – ізогіпси; тектонічні порушення; 5 – вапняки; 6– вулканогенні утворення; 7 – соляний шток; 8 – піщані 

породи; 9 – глини; 10 – контур нафтогазоносності. 



Тектонічно екрановані поклади формуються вздовж розривних 

порушень, які ускладнюють геологічну будову локальних структур. Аналогічні 

поклади можуть знаходитися в різних частинах структури: в склепінні, на 

крилах, в перикліналі (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Тектонічно екрановані поклади у розрізі та плані (за О.О. Бакіровим) а – 

при склепінні; б – припідкидові; структури ускладнені: в – 

діапіризмом або грязьовим вулканізмом; г – соляними куполами; д 

– піднасувні. 



Приконтактні поклади формуються у продуктивних пластах, які контактують із соляним штоком, глиняним діапіром 

або вулканогенними утвореннями (рис. 7). 

 

 

 

Рис. 7. Приконтактні поклади у розрізі та плані (за О.О. Бакіровим): а – із соляними штоками; б – з діапіровими ядрами та 

грязьовим вулканізмом; 3 – з вулканогенними утвореннями; 1 – піщані породи; 2 – діапірове ядро. 



Клас літологічних покладів. В цьому класі виділяються дві групи покладів: літологічно екранованих та літологічно 

обмежених. Літологічно екрановані поклади розташовуються на ділянках вклинювання порід-колекторів (8).  

 

 

 

Рис. 8. Літологічно екрановані поклади у розрізі та плані ( за О.О. Бакіровим) : а – пов’язані з виклинюванням порід; б – 

пов’язані із заміщенням проникних порід непроникними; в – запечатані асфальтом; 1 – асфальт; 2 – вклинювання. 



Поклади літологічно обмежені та пов’язані з піщаними утвореннями викопних русел палеорік, прибережними 

піщаними валоподібними утвореннями або гніздо подібними залягаючими породами колекторами, які оточені з усіх боків 

низько проникними відкладами (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Літологічно обмежені поклади у розрізі та плані ( за О.О. Бакіровим) : а – в утвореннях русел палеорік; б – у прибережних 

валоподібних піщаних утвореннях; в – гніздо подібні залягання; 1 – мергелі; 2 – поверхня неузгодження. 

 



Клас рифогенних покладів. Поклади цього класу утворюються в тілі 

рифових масивів (рис. 10). Типовим прикладом можуть служити поклади в 

рифогенних масивах Башкортистану (Пермяков І.Г та інші, 1971). 

 

 

 

Рис. 10. Поклади рифогенних утворень в поодиноких масивах (а) та у групі (б) у 

розрізі та плані ( за О.О. Бакіровим) 

 

 

Клас стратиграфічних покладів. Формування покладів цього класу 

проходило у пластах-колекторах зрізаних ерозією і стратиграфічно перекритих 

непроникними породами молодшого віку. 

Поклади стратиграфічного класу можуть бути виявлені в антиклінальних 

склепінних і моноклінальних структурах (рис. 11.а). До них відносяться також 

поклади, приурочені до вивітрилої частини виступів кристалічних порід 

фундаменту (рис. 12.б). 

Типовим представником стратиграфічно екранованих покладів є нафтове 

родовище Оклахома-Сіті (США, рис. 13). 

 



 

 

 

Рис. 12. Стратиграфічні поклади у розрізі та плані ( за О.О. Бакіровим); а – в межах 

локальних структур; б – в занурених виступах кристалічних масивів. 

 

 

 

 

Рис. 13. Стратиграфічно екранований поклад на родовища Оклахома-Сіті у розрізі 

(а) та плані (б); 1 – непроникні покришки; 2 – нафта; 3– газ; 4 – вода; 5 

– поверхня стратиграфічного неузгодження. 

 

 



Додатково можна також виділити такі типи структурних 

пасток: комбіновані та гідродинамічно пастки (Крупський Ю.З., 2014). 

Комбіновані пастки. Цей тип пасток має значне поширення в природі. 

Трапляються найрізноманітніші комбінації антикліналей з тектонічними і 

стратиграфічними екранами, а також комбінації стратиграфічно, і тектонічно-

екранованих пасток та ін. Є такі типи комбінованих пасток (рис. 14): 

 

  

 

 

 

Рис.14. Пастки антиклінальні тектонічно екранована (а), екранована насувом 

(б), стратиграфічно екранована (в). 

 

Гідродинамічно екрановані пастки. Екраном у таких пастках є не 

матеріальне тіло, а фізичне явище, причому напір вод зупиняє висхідну 

міграцію вуглеводнів (запечатані асфальтом). Виділяють пастки 

гідродинамічно екрановані по розломах, гідродинамічно екрановані в зонах 

літологічних і структурно-тектонічних неоднорідностей порід-колекторів, 

гідродинамічно екрановані напором інфільтраційних вод. Така пастка 

показана на рис. 15. 

а) 

в) 

б) 



 

Рис. 15. Гідродинамічно екранована пастка. 

 

3. ПАРАМЕТРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПАСТОК. 
 

Важливим параметром пастки є величина їхнього заповнення – 

співвідношенням об’єму пастки, зайнятого вуглеводнями (V1), до загального 

об’єму пастки (V; рис. 16) його називають коефіцієнтом заповнення пастки Кзп 

, який може змінюватися від 100 до 30 – 10 %: Кзп = V1/V 

 

 

Рис. 16. Співвідношення об’єму зайнятого вуглеводнями (V1) до загального 

об’єму пастки (V) при наявності порід напівпокришок. 



Як бачимо з рисунка 16, Кзп залежить від положення відкладів правдивої 

покришки. Якщо порода-покришка залягає безпосередньо над пластом 

колектором, то заповнення пастки буде повним, а якщо це положення вище, 

то заповнення пастки вуглеводнями буде контрольоване замком пастки по 

породі-флюїдоупорі, тобто заповнення пастки залежить від товщини породи 

напівпокришки (несправжньої покришки). Чим більша товщина цієї породи, 

тим менший коефіцієнт заповнення пастки. 

Існує так званий критичний напрям пастки. Під цим поняттям розуміють 

напрям, у якому найбільш імовірна розгерметизація пастки і, як наслідок, 

міграція вуглеводнів з неї. Це зони найвищого положення замка антикліналі 

(на рис. 17 вона ліворуч), зони поліпшення екранувальних властивостей порід 

для літологічно обмежених і стратиграфічних пасток, зони поліпшення 

проникності для тектонічно екранованих пасток. 

 

 

 

Рис. 17. Критичний напрямок пастки з антиклінальною  структурою. 

 

 



ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ. 

1. Умови залягання флюїдів. 

2. Характеристика контактів між флюїдами в покладах. 

3. Класифікація покладів; характеристика склепінних, тектонічно-

екранованих та приконтактних покладів. 

4. Класифікація покладів; характеристика літологічних, стратиграфічних 

та рифогенних покладів. 

5. Параметри та особливості пасток. 


