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Рис. 22. Пісковик кварцовий, насичений бакелітом (червоний колір).  

Св. Фонтанівська - 10, інт. гл. 3 549 - 3 550 м. Ніколі ІІ. 

 

 

Рис. 23. Каверни (чорний колір) у дрібнозернистому доломіті. Св. Локачі - 52, 

зр. 583, інт. гл. 930 - 938 м. D2. Ніколі. +. 

 

 

Рис. 24. Мікротріщини (чорний колір) у дрібнозернистому доломіті.  

Св. Локачі - 52, зр. 564, інт. гл. 897 - 904 м. Ніколі. +. 



Гранулярна пористість залежить від розміру, відсортованості та форми 

зерен породи, тобто ступеня їх округленості (кутастості): чим округліші зерна, 

тим більша пористість (рис. 25). Для визначення розміру зерен 

використовують фракційний аналіз, за якого розмелену породу просіюють 

через сита з різними розмірами (діаметрами) дірок. 

 

 
Рис. 25. Різні типи порового середовища у гірській породі; а - добре 

відсортована порода з високою пористістю; б - погано відсортована 

порода з низькою пористістю; в - добре відсортована пориста порода 

(кутасті зерна); г - добре відсортована порода, пористість якої 

зменшена в результаті відкладення цементу в пустотах між зернами; 

д - порода, що стала пористою завдяки процесам вилуговування; е - 

порода, що стала колектором завдяки тріщинуватості. 

 
Пористість порід характеризують коефіцієнтом пористості – це співвід-

ношення сумарного об’єму пор, тріщин, каверн у породі до об’єму породи: 

Кп=
пор

кавертріщпор

V
VVV ++

 

Зазвичай, коефіцієнт пористості в пісковиках змінюється від 5 до 40 %, а 

у вапняках - у межах 3-10 %. 



Пористість, яка включає весь вільний простір породи називають 

загальною. Поряд із загальною, породам притаманна ефективна пористість – 

пористість відкритих пор, якими можливий рух флюїду. 

Найбільша теоретично можлива пористість для добре відсортованих 

зерен кварцу може бути 47,6 %. Чим більш гранчастіші (кутастіші) зерна, тим 

пористість менша. 

Пористість також залежить від характеру цементу, яким зцементовані 

уламки і зерна в породі. Пори можуть бути заповнені водою і нафтою, або 

водою і газом, або водою, нафтою і газом. 

Воду, яка міститься в порах колектора разом з вуглеводнями, 

називають зв’язаною водою (рис. 26). 

У порах нафтогазонасиченого колектора завжди є зв’язана вода. 

Кількість зв’язаної води характеризують коефіцієнтом водонасиченості, 

кількість нафти – коефіцієнтом нафтонасиченості. 

 

 
 

Рис. 26. Насиченість флюїдами пор колектора 



Коефіцієнт нафто- або газонасиченості – це відношення об’єму пор, 

зайнятих нафтою або газом, до всього об’єму пор, занятого усім флюїдом: 

Кн =Vпор нафт/Vпор флюїд 

Коефіцієнт нафтогазонасиченості для порових колекторів змінюється в 

широких межах, проте якщо його значення менше 50 %, то з пор пласта буде 

надходити тільки вода. Для тріщинуватих колекторів коефіцієнт 

нафтогазонасиченості, зазвичай, високий і може досягати 90 % і більше. 

Розрізняють такі пори: (1) капілярні з діаметром пор понад 0,0002 мм; 

(2) субкапілярні з діаметром пор меншим 0,0002 мм. 

У капілярних порах флюїд рухається внаслідок перепаду тиску, сили 

тяжіння (диференціація), енергії покладу (стиснутий газ), сили виштовхування 

(Архімедові сили). В субкапілярних порах можлива тільки дифузія. 

Коефіцієнт пористості визначають лабораторними методами на зразках 

гірських порід, кернів, піднятих зі свердловин. Найпростіші з цих методів для 

гранулярного колектора – це визначення об’єму зразка, потім його 

дроблення і повторне визначення об’єму; для тріщинуватого колектора – це 

виготовлення шліфів зі зразків порід, пізніше під мікроскопом візуальне 

визначення об’єму тріщин і шліфа. 

Також у лабораторних умовах на спеціальних установках визначають 

коефіцієнт нафтогазонасиченості взірців порід. Взірці керна, відібрані на 

свердловині для цього виду досліджень, повинні бути запарафіновані, щоб 

не допустити зменшення їх кількості через еміграцію пластових флюїдів із 

породи при зниженні тиску. 

У практиці нафтогазорозшукових робіт коефіцієнти пористості й 

нафтогазонасиченості визначають за результатами промислово-геофізичних 

досліджень розрізів свердловин. 



ПРОНИКНІСТЬ 

 

Крім пористості дуже важливим параметром є проникність порового 

середовища – здатність породи пропускати нафту або газ при перепаді тиску. 

Вона характеризується коефіцієнтом проникності Кпр. 

Для пояснення значення проникності розглянемо спочатку швидкість 

фільтрації флюїдів (V) через гірські породи, яка характеризується об’ємом 

рідини (Qрідини), що протікає за одиницю часу через переріз «S». Вона прямо 

пропорційно залежить від коефіцієнта проникності (kпр), який характеризує 

породу та перепаду тиску (ΔР ), та обернено пропорційна до відрізку порід 

довжиною (L) та в’язкості флюїду (μ) (рис. 27). Швидкість фільтрації (V) 

визначають за рівнянням закону Дарсі: 

V = Qрідини/S = kпр*ΔР /(μ*L), де 

Q – об’єм фільтрації рідини за одиницю часу; S – площа фільтрації. 

 

 

 
 

Рис. 27. Ілюстрація закону Дарсі. 



Тобто, кількість рідини, яка фільтрується через породу за певний 

період, прямо пропорційна − різниці тисків на вході й виході зі зразка (ΔР = Р1 

- Р2) і площі (S), через яку відбувається фільтрація, та обернено пропорційна 

до довжини зразка (L) і в’язкості рідини (μ) та залежить від коефіцієнта 

проникності (Кпр), який є різним для різних зразків порід: 

Qрідини = 
Lμ

ΔPSKпр ⋅
⋅

⋅ , звідси Кпр = 
PS

LQрідини

∆⋅

⋅⋅μ
. 

Якщо, в разі поперечного перерізу зразка породи 1 см2 і довжини 

зразка 1 см , перепаду тиску в 1 ат за 1 с фільтрується 1 см3 рідини в’язкістю 

1 сантипуаз, то отримаємо одиницю розмірності коефіцієнта проникності, яку 

називають дарсі (від прізвища французького вченого А. Дарсі, який відкрив 

закон фільтрації - закон Дарсі). 

Якщо розмірності параметрів величин, з формули визначення 

коефіцієнта проникності виразити за Міжнародною системою одиниць (СІ), 

тобто довжину в метрах, площу в метрах квадратних, кількість рідини в метрах 

кубічних за секунду, в’язкість у пуазах за секунду, перепад тиску в паскалях, то 

отримаємо розмірність проникності 10-15 м2. Оскільки такі проникності є 

великими і зрідка трапляються в породах, то за одиницю проникності 

приймають квадратний мікрометр (мкм2). Для порівняння різних розмірностей 

на практиці використовують таке: 1 Дарсі ≈ 1 мкм2; 1 мД ≈ 1.10-3мкм2. 

У порах гірської породи містяться різні флюїди (нафта, газ, вода) в 

різному фазовому стані (рідина, газ), тому розрізняють абсолютну, фазову і 

відносну проникності.  

Абсолютну проникність породи визначають у разі насичення пор тільки 

однією рідиною або газом за умови, що ці речовини не реагують і не мають 

поверхневого натягу зі стінками пор.  



Фазова проникність є за наявності в порах різних рідин або фаз і може 

бути, наприклад, фазова проникність нафти за наявності в порах води або 

фазова проникність газу за наявності в порах нафти і води.  

Відносна проникність – це співвідношення фазової проникності до 

абсолютної. 

 
 

Проникність породи залежить від низки чинників, головними з яких є: 

розмір порових каналів, їхня геометрія, значення тиску і температури, під 

дією яких перебуває порода, в’язкість флюїду, взаємодія флюїдів зі стінками 

пор, міжпорових каналів. Наявність тріщин, тобто тріщинуватість порід 

значно підвищує їхню проникність. 

Немає чіткої залежності між проникністю і пористістю, проте, загалом, 

зі збільшенням пористості проникність зростає. Зі зменшенням розмірів 

зерен, з яких складається порода, проникність погіршується, хоча пористість 



таких порід може бути високою. Слід зазначити, що при збільшенні пластових 

тисків і температур проникність газу зменшується. 

Фазова проникність газу завжди більша від фазової проникності нафти і 

води. Фазова проникність води більша від фазової проникності нафти. 

Проникність за нашаруванням (шаруватістю) порід завжди вища від 

проникності перпендикулярно до шаруватості.  

Проникності порід-колекторів мають широкі межі значень коефіцієнта 

проникності: від менше 0,1·10-3 до 1 мкм2. 

Розрізняють кондиційні значення порід-колекторів. Під ними 

розуміють такі значення ефективної пористості і проникності колектора, за 

яких можливий рентабельний видобуток нафти або газу. 

Наприклад, для колекторів сарматського віку у Зовнішній зоні 

Передкарпатського прогину на глибині 1300 м рентабельним буде дебіт газу 

8 тис. м3/добу. Такий дебіт може забезпечити колектор з ефективною 

пористістю − 5,5 % , проникністю − 0,5·10-15 м2  за товщини (потужністю) 

колектора – 5,3 м. Для кожного покладу і типу колектора кондиційні 

значення породи-колектора визначають окремо. 

Тепер чимраз більшу увагу привертають низькопористі породи-

колектори. Доведено, що в таких колекторах є значні запаси вуглеводнів і 

колектори пористістю понад 3 % можуть віддавати газ, а за пористості 5–7 % 

видобуток цього газу буде рентабельним. Доведено, також, що за наявності 

низькопористих і пористих колекторів газ із низькопористих колекторів буде 

вилучатися після його видобутку з пористих колекторів. 

 

  



ПЛАСТОВИЙ ТИСК У НАФТОГАЗОНОСНИХ НАДРАХ 

Тиск у надрах створюють вага гірських порід, напори вод, сила тяжіння 

флюїдів, стисливість газів, тектонічні напруження та ін. У нафтогазоносних 

надрах розрізняють такі види тисків: 

 1). гірський; 

 2). геодинамічний; 

 3). гідростатичний; 

 4). надлишковий; 

 5). поровий; 

 6). надгідростатичний; 

 7). менший від гідростатичного. 

На практиці послуговуються такими одиницями вимірювання тиску: 

міліметр ртутного стовпчика, атмосфера, бар, [кгс/см2], паскаль, мегапаскаль. 

Співвідношення між цими величинами, достатнє для практичних цілей, таке: 

760 мм рт. ст. = 1 ат. = 1 бар = 1 кгс/см2 = 1·105 Па = 0,1 МПа.  

Тиск на певній глибині обчислюють формулою:  

  Р = γ*g*Н,  

де: γ – густина породи або флюїду, кг/м3; g – прискорення вільного падіння, 

9,8 м/с2; Н – глибина, м. 

Гірський тиск – це тиск, який на певній глибині створений вагою порід, 

що залягають вище. Для спрощених розрахунків приймають, що густина 

осадових порід дорівнює 2800 кг/м3, прискорення вільного падіння ≈ 

9,8 м/с2, тоді гірський тиск, наприклад, на глибині 500 м, рівний  Р500 = 

2800*9,8*50 = 13 720 000 Па = 13,7 МПа. 

Геодинамічний тиск – це тиск зумовлений тектонічними причинами, 

наприклад складкоутворенням, рухом блоків та ін. Визначити геодинамічний 

тиск у цифрах важко. З’ясовують головно, тільки напрям, у якому діє тиск. Це 

можна зробити, досліджуючи тріщинуватість гірських порід або аналізуючи 



форму поперечного перерізу стовбурів свердловин, у якій напрям меншого 

діаметра еліпса відповідає напряму геодинамічних зусиль. 

Під час буріння свердловин використовується гідростатичний тиск, 

який розраховують за емпіричною формулою : 

Р = 
10

γ×Н  = 0,1 Н·γ [ 2см
скг ⋅ ]. 

Гідростатичний тиск – тиск, створений стовпом води певної густини. 

Якщо цей тиск створюють інфільтраційні води, тобто води, що рухаються від 

земної поверхні вниз (рис. 33, ліва частина), то ці води мають густину 

приблизно 1,0 г/см3, і гідростатичний тиск, наприклад, на глибині 1 000 м 

становить 100 атм або 10 МПа. 

Гідростатичний тиск у глибокозалягаючих пластах розраховують за 

цією ж формулою, але враховують інтервали розповсюдження різних за 

густиною флюїдів:  Рпл.гідрост. = 10
іγі H⋅

Σ . 

 

 
 

Рис. 33. Формування пластових тисків. 



Надлишковий пластовий тиск формується в пластах, у яких є поклади 

вуглеводнів. Сутність цього тиску можна зрозуміти, розглянувши рис. 33 

(права частина). Тиск для нафтового покладу на водонафтовому контакті 

становитиме певне значення РВНК, що дорівнює гідростатичному тиску, а 

тиск у склепінні покладу (Рпл.скл.) буде вищим від тиску на відмітці ВНК на 

значення, створене тиском стовпа нафти, тобто надлишковий пластовий 

тиск буде прямо пропорційний до висоти покладу (hпок.) та різниці густин 

води і нафти:  

Рпл.скл = Рпл.внк + hпок.· 10
γγ нв − . 

Для умов, зображених з правого боку рис. 33 при γв= 1,05 г/см3, γн= 0,84 

г/см3, і висоти покладу hпокл= 1 800 м.  

Рпл.скл.= Рпл.внк + 1 800·
10

84,0054,1 −  = Рпл.внк + 38,5 2см
скг ⋅ , 

тобто надлишковий пластовий тиск для цього випадку становить 38,5 2см
скг ⋅ . 

Поровий тиск – це внутрішній тиск у порах колектора або в порах 

глинистих відкладів, де він може бути значним з огляду на непроникність 

глинистих відкладів. 

Надгідростатичний тиск – це тиск, вищий від умовно гідростатичного. У 

практиці нафтогазорозшукових робіт є поняття аномально високого 

пластового тиску (АВПТ). АВПТ – це тиск, який на 30 % і більше вищий від 

умовно гідростатичного, тобто  

Раном.висок > 1.3 Рум.гідрост. 

Менший від гідростатчного тиск (у практиці його часто називають 

аномально низьким пластовим тиском (АНПТ) розуміють як тиск, що менший 

від умовно гідростатичного: 

Раном.низк<  Рум.гідрост . 

Відношення надгідростатичного пластового тиску до умовно 

гідростатичного називають коефіцієнтом аномальності. Цей коефіцієнт може 



досягати великих значень для покладів зі значною висотою, наприклад 2,03 

для Гвіздецького родовища у Внутрішній зоні Передкарпатського прогину. 

Надгідростатичні пластові тиски пов’язані з високонапірними елізійними 

водами, зі складкоутворенням, з підняттям герметичних покладів 

вуглеводнів унаслідок тектонічних рухів вище до земної поверхні та ін. 

Коефіцієнт аномальності менший від гідростатичних пластових тисків і 

менший від одиниці. Він може утворюватися в разі опускання герметичних 

покладів вуглеводнів на більші глибини, у випадку збільшення пористості 

колекторів або зменшення об’єму флюїду в пластах тощо, наприклад у 

Спаській антиклінальній складці у Внутрішній зоні Передкарпатського 

прогину коефіцієнт аномальності становить 0,9. 

Менші від гідростатичних пластові тиски можуть виникнути в масивних 

покладах у разі відбору з них більшої частини вуглеводнів, як це є в юрських 

покладах Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. 

Для характеристики пластових тисків на площі покладу будують карту 

ізобар, тобто карту розподілу зведених пластових тисків. Пластові тиски 

нафтогазоносних покладів найбільші в найвищій частині пастки. 

У нафтогазоносних покладах розрізняють початкові та поточні пластові 

тиски. Перші – це тиски, заміряні в свердловинах до початку розробки 

покладу, другі – заміряні в процесі розробки. 

У свердловинах розрізняють статичний тиск, за якого тиск, досягнувши 

якогось значення, більше не підвищується і динамічний, який заміряний коли 

тиск не досягнув сталої величини. 

Пластові тиски на усті свердловин заміряють манометрами, у стовбурі – 

глибинними манометрами з наступними розрахунками і зведенням цих 

вимірювань до потрібної глибини з урахуванням густин флюїдів у 

свердловині та їхньої висоти. 

 



ТЕМПЕРАТУРА В НАФТОГАЗОНОСНИХ НАДРАХ 

Зі збільшенням глибини температура в надрах підвищується. На певній 

глибині є так званий нейтральний шар, у якому температура вже не 

залежить від температури на поверхні Землі. Для Карпатської 

нафтогазоносної провінції прийнято вважати, що нейтральний шар є на 

глибині 25 м і температура в ньому становить 10оС. Нижче цього шару в 

надрах розрізняють геотермічний градієнт – підвищення температури в 

градусах Цельсія на кожні 100 м збільшення глибини: Г=
12

12

hh

tt

−

−
, де t2 і t1 - 

температури на глибинах h2 і h1 і геотермічний ступінь (G, м) – інтервал 

збільшення глибини, за якого температура підвищується на 1оС.  

У Західному нафтогазоносному регіоні характерні такі значення 

геотермічного градієнта: Волино-Поділля – 1,2-3,0ºС; Зовнішня зона 

Передкарпатського прогину – 2,0-3,7ºС; Внутрішня зона – 1,2-2,5ºС; 

Складчасті Карпати – 1,7-4,0ºС; Закарпатський прогин – 3,5-5,5ºС. 

Важливим показником температури в надрах Землі є теплові потоки. 

Теплові потоки вимірюють у мікрокалоріях за 1 сек із 1 см2 площі. За цим 

показником виділяють більш і менш прогріті ділянки земної кори, що 

передусім залежить від глибинної геологічної будови цих ділянок. Наприклад, 

для Передкарпатського прогину характерні низькі теплові потоки, окрім 

північно-західної частини, де вони зростають до 1,7 мккал/см2
*с. У Складчастих 

Карпатах  теплові потоки поступово зростають у південно-західному напрямі 

до 1,6-2 мккал/см2
*с, а для Закарпатського прогину і Панонської западини 

характерні високі теплові потоки – понад 2 мккал/см2
*с. 

Дані про температури в надрах є одним з критеріїв їхньої 

нафтогазоносності. Підвищені температурні показники локальних структур 

можуть свідчити про нафтогазоносність. Уважають, що вуглеводневі флюїди 

слугують переносником тепла з глибших і, відповідно, більше прогрітих 



пластів. Для локалізації таких ділянок будують карти залягання ізотермічних 

поверхонь, карти однакових температур на певних (найбільш інформативних) 

зрізах глибин (процеси окислення)  

Фрагмент карти поверхні залягання ізотерми 150оС у Карпатській 

нафтогазоносній провінції і регіональний геотермічно-геофізичний профіль 

по лінії Чоп – Солотвино показано відповідно на рис. 34-35. 

 

 
Рис. 34. Фрагмент карти розподілу поверхні залягання ізотерми 150оС 

Карпатської нафтогазоносної провінції. 

 

ПИТАННЯ ПОВ’ЯЗАНІ З ТИСКАМИ І ТЕМПЕРАТУРАМИ В НАФТОГАЗОНОСНИХ НАДРАХ 

Знання пластових тисків і температур під час розшуків, розвідки і 

видобутку вуглеводнів є дуже важливим для безпечного виконання цих робіт 

і недопущення шкідливого впливу на навколишнє і геологічне середовище. 

У процесі буріння свердловин на нафту і газ найнебезпечнішими є 

аварійні й неконтрольовані викиди (фонтани) нафти і газу. 



Вони виникають тоді, коли пластовий тиск у нафтогазоносних пластах 

перевищує протитиск, що його створює промивальна рідина, тобто 

небезпека виникає тоді, коли Рпл>Рпр.рід (рис. 35). 

 

 
 

Рис. 35. Напрями дій пластового тиску і тиску промивної рідини під час 

буріння свердловини. 

 

Якщо вчасно не вдається герметизувати гирло свердловини (це 

потрібно виконувати за лічені хвилини, особливо в разі розкриття пластів з 

АВПТ), промивальна рідина із стовбура свердловини буде викинута і 

почнеться фонтанування нафти і газу (ставлять превентор). 

Інколи ця сила фонтанування така велика, що викидає важкий, сталевий 

бурильний інструмент. Випадкова іскра призводить до вибуху і пожежі. У разі 

недопущення вибуху зазнають забруднення повітря, ґрунтовий покрив, 

поверхневі води. За великих масштабів відкрите аварійне фонтанування 

набуває розмірів стихійного лиха.  



Небезпечна ситуація, однак уже для геологічного середовища, виникає 

у випадку, коли тиск промивальної рідини перевищує тиск у нафтогазоносних 

пластах, особливо з нижчим гідростатичним тиском, тобто коли Рпл.<Рпр.рід. 

У цьому разі промивальна рідина відтісняє нафтовий або газовий флюїд і 

глибоко проникає в пласт, закупорюючи пори колектора інколи до повної 

втрати проникності, що загрожує пропусканням нафтогазоносних об’єктів і 

визнання пастки непродуктивною. 

Поглинання промивальної рідини відбувається, коли її густина вища від 

тієї, що компенсує тиск у пласті, коли швидкість опускання бурильного 

інструмента дуже висока, що провокує гідравлічні удари на пласт і, відповідно, 

глибоке проникнення в нього фільтрату промивальної рідини та ін. 

 

Температури в надрах безпосередньо не впливають на довкілля і 

геологічне середовище. Навіть фонтанування свердловин водою у тім числі 

термальною (30-96 оС) не створює таких небезпечних ситуацій, як викиди 

нафти або газу. 

Проте, температурні вимірювання на поверхні та в свердловинах дають 

важливу інформацію про можливу нафтогазоносність надр, а інформація про 

зміну температур у процесі роботи свердловин є однією з основних для 

визначення пластів, з яких надходять флюїди, для з’ясування місць їхнього 

перетікання з одного пласта в інший або в затрубний простір свердловини. 

На рисунку 36 показано приклади визначення місць припливу рідини і 

газу з пластів. Для отримання фонової термограми свердловина повинна 

бути мінімум три доби в спокої, а після цього її запускають у роботу, бажано 

зі зміною дебіту, і знімають робочі термограми. Зазначимо, що інколи для 

уточнення того яка саме рідина (нафта, вода) надходить з пласта, потрібно 

виконати додаткові дослідження (виміряти електричні опори рідин у стовбурі 

свердловини – резистивіметрія, радіоактивні та інші методи).  



 
 

Рис. 36. Визначення місць припливу флюїдів у свердловину за даними 

замірювання температури. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ. 

1. Які головні типи колекторів виділяють і з якими гірськими породами вони 

пов’язані? 

2. Що таке пористість колектора, які є види пористості? 

3. Що таке проникність колектора, які є види проникності, від чого залежить 

проникність колектора? 

4. Які види тисків виділяють у нафтогазоносних надрах? 

5. Що таке геотермічний градієнт і геотермічний ступінь? 

6. Яке значення має знання пластових тисків і температур для надр і 

довкілля? 

 

  


