
ЛЕКЦІЯ 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЛАСТОВИХ ФЛЮЇДІВ. 

 

Нафта, газ і конденсат за своїм складом є складними сумішами 

вуглеводневих сполук, які в надрах землі знаходяться при підвищених 

пластовому тиску та температурі. У зв’язку з цим стан вуглеводнів на 

поверхні суттєво відрізняється від таких у пласті. Оскільки пластовий тиск в 

процесі експлуатації покладу зменшується, тому виникає потреба вивчення 

фізичних властивостей вуглеводнів при різних термобаричних умовах. 

Детальне вивчення фізико-хімічних властивостей пластових флюїдів 

необхідне для виконання наступних завдань: 

1) підготовка параметрів для підрахунку запасів; 

2) проектування систем розробки родовища для промислового освоєння; 

3) первинна промислова підготовка та транспортування нафти; 

4) безпечна експлуатація транспортних комунікацій; 

5) оптимальне використання видобутої продукції в ході її переробки; 

6) охорона надр та навколишнього середовища. 

Слід зазначити, що властивості пластових флюїдів на поверхні істотно 

відрізняються від тих що є в покладах. У процесі розробки нафтогазових 

покладів склад їх газової та нафтової фази постійно змінюється як при 

розробці, так і при підйомі на поверхню. 

 

ВЛАСТИВОСТІ НАФТИ. 

 

Для дослідження фізичних властивостей природних рідин або газів в 

першу необхідно вивчити стан і характер складових компонентів.  

Нафта – це жирна рідина переважно темно-коричневого кольору, 

деколи із зеленкуватим або зеленкувато-жовтим відтінком, зі специфічним 

запахом. Вона буває різної консистенції: від рідкої маслянистої до густої 

смолоподібної. 



Вона представлена, в основному, сумішшю вуглеводнів різної будови, 

переважно метанового (СnH2n+2), нафтенового (СnH2n) і ароматичного рядів 

(СnH2n-6). У приповерхневих умовах вуглеводні від С1 до С4 – це гази, С5–С16 

– рідини, С17 – С35 та вище – тверді речовини: парафіни і церезини. 

Густина нафти (ρн) змінюється від 750  до 1 016 кг/м3 при 20°С, проте 

більшість нафт має густину від 800 до 900 кг/м3. Залежно від густини нафти 

поділяють на:  

легкі – густина до 850 кг/м3;  

середні – густина від 850 до 885 кг/м3; 

важкі – густина понад 885 кг/м3. 

В Україні відомі легкі, середні й важкі нафти, причому важкі – у 

Зовнішній зоні Передкарпатського прогину (Коханівське та інші родовища), 

у ДДЗ  (Бугреватівське та ін.), в Криму (Актаське родовище). У деяких 

випадках нафти мають густину 1 010 кг/м3, тобто важчі від води. 

За фракційним складом нафти різняться наступним чином:  

легкі фракції (бензинові), які википають за температури до 150°С; 

середні (нафтові), що  википають за температури від 150 до 350°С;  

важкі (масла, мазут), які википають від 350 до 500оС.  

Залишок, після перегонки називають гудроном, що складається зі 

смол, асфальтів, парафінів та церизинів. 

Властивість нафти під час нагрівання зазнавати перегонки на фракції є 

в основі дії нафтопереробних заводів. У процесі нагрівання нафт у закритих 

камерах за підвищених тисків вихід фракцій нафт значно зростає, тобто 

збільшується глибина переробки нафт. 

Залежно від виходу фракцій, які перегоняються до температури 350оС, 

розрізняють такі типи нафт (Т):  

перший – перегонка 55 % об’єму нафти; 

другий – перегонка від 25,0 до 54,9 % об’єму нафти; 

третій – перегонка до 25 % нафти. 



Виділяють фракції: авіаційний бензин википає в інтервалі температур 

40 – 180 оС, автомобільний бензин – 40 – 240 оС; гас – 240 – 300оС; лігроїн – 

270 – 350 оС; мазут – 350 – 500 оС.  

Залежно від вмісту в нафті сірки S розрізняють наступні класи нафт: 

клас І (малосірчисті) – сірки до 0,5 %; 

клас ІІ (сірчисті) – сірки від 0,51 до 2,0 %; 

клас ІІІ (високосірчисті) – сірки понад 2,0 %. 

Залежно від вмісту в нафті парафіну (П) розрізняють такі види нафти: 

малопарафінисті – вміст парафіну до 1,5 %; 

парафінисті – вміст парафіну від 1,5 до 6,0 %; 

високопарафінисті – вміст парафіну понад 6,0 %. 

За вмістом смол нафти бувають:  

малосмолисті – смол до 18 %;  

смолисті – смол 18 – 35 %;  

високосмолисті – смол понад 35 %. 

 

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ НАФТ. 

 

У пласті є підвищена, порівняно з поверхнею Землі, температура, і 

підвищений, порівняно з атмосферним, тиск, а в нафті завжди міститься 

розчинений газ. Тому фізичні властивості нафт у пласті інші, ніж на 

поверхні. Наприклад, густина та в’язкість нафт у пласті завжди менша, ніж у 

поверхневих умовах.  

В'язкість – здатність рідини чинити опір зусиллям її зсуву. Ця 

властивість рідини виявляється лише при її русі. Припустимо, що деяка 

кількість рідини укладено між двома плоскими необмеженими паралельними 

пластинами (рис. 37); відстань між ними – L; швидкість руху верхньої 

пластини щодо нижньої - V. 

Досвід показує, що шар рідини, що безпосередньо прилягає до стінки, 

прилипає  до неї (сорбується) і не рухається. Звідси випливає, що швидкість 



руху рідини, прилеглої до нижньої стінки, дорівнює нулю, а до верхньої – V. 

Проміжні шари рухаються зі швидкістю, поступово зростаючою від 0 до V. 

 

 

Рис. 38. Схема течії рідини під дією сили F. 

 

Таким чином, існує різниця швидкостей між сусідніми шарами, і 

виникає взаємне ковзання шарів, яке призводить до прояву сили 

внутрішнього тертя. Щоб переміщати одну пластину щодо іншої, необхідно 

докласти до рухається пластині деяку силу F, рівну силі опору рідини в 

результаті внутрішнього тертя. Ньютон встановив, що ця сила пропорційна 

швидкості V, поверхні зіткнення S і обернено пропорційна відстані між 

пластинами L, тобто: 

Ϝ = ±𝜇
𝑉

𝐿
𝑆, де μ – коефіцієнт пропорційності, в'язкість. 

Отже, в’язкість (μ) – це характеристика руху рідин у поровому просторі 

(капілярах), яка свідчить про те, що вони переміщуються з різною 

швидкістю: максимальна швидкість руху рідини по середині, а мінімальна по 

краях. Це зумовлено впливом міжмолекулярної взаємодії (молекулярних 

сил), що протидіють рухові рідини.  

Розрізняють динамічну (абсолютну) і кінематичну в’язкість. За 

одиницю абсолютної в’язкості приймають в’язкість такої рідини, два шари 

якої площею 1 см2, віддалені один від одного на 1 см, під дією дотичної сили 



зсуву в 1 дину переміщаються зі швидкістю 1 см/с. Цю одиницю називають 

пуазом. Одна сота пуаза – один сантипуаз. Розмірність пуаза – [г/с*см], 1 

сантипуаз приблизно дорівнює в’язкості води за температури 20 оС. 

Частіше використовують поняття кінематичної в’язкості μк – 

відношення абсолютної в’язкості μн до густини нафти ρн: 

μк = 
𝜇н

𝜌н
  

Розмірність кінематичної в’язкості [см2/сек]. Цю одиницю називають 

стокс: 0,01 стокса – це 1 сантистокс.  

В’язкість нафти зменшується з підвищенням температури, зі 

збільшенням газу в нафті та підвищенням тиску. В’язкість нафти вимірюють 

віскозиметром. 

Точка застигання нафти – температура, за якої нафта перестає текти. 

Вона залежить від кількості парафіну в нафті: чим його більше та вища 

молекулярна маса, тим точка застигання вища. Для нафт Передкарпаття 

температура застигання становить 10-16оС. Ця властивість важлива в разі 

перекачування і транспортування нафти. 

Стисливість.  При зміні тиску і температури нафти остання змінює 

незначно свій об’єм. В одному випадку це явище пов’язане з коефіцієнтом 

термічного розширення (зміна одиниці об’єму тіла при нагріванні його на 

1°С). В другому, з коефіцієнтом пружного розширення, коли температура 

тіла залишається стала, а змінюється лише зовнішній тиск. 

Зміна об’єму рідини (ΔV) прямопропорційна зміні зовнішнього тиску 

на ΔР та вихідному об’єму (V). Знак «–» означає, що позитивному приросту 

тиску відповідає від’ємний приріст об’єму; рівняння наступне: 

–ΔV=β*V*ΔР, де 

β – коефіцієнт стисливості; V– початковий об’єм. 



Коефіцієнт стисливості (β) рівний зміні об’єму при зміні зовнішнього 

тиску ΔР. Одиниця виміру коефіцієнту стисливості в системі СІ – (1/МПа). 

β = 
1

 ∆𝑃
∗

∆𝑉

𝑉
 

Коефіцієнт стисливості нафт – це зміна об’єму нафти зі зміною тиску 

на одиницю. Він прямо залежить від наявності в нафті розчиненого газу. Чим 

газу більше, тим коефіцієнт стисливості вищий. 

Відповідно, коефіцієнт теплового розширення (d) показує, на яку 

частину об’єму (ΔV) змінюється об’єм рідини при зміні температури на Δt. 

Він вимірюється у (1/°С) і визначається за формулою: 

d = 
1

∆𝑡
∗

∆𝑉

𝑉
 

Об’ємний коефіцієнт – відношення об’єму нафти в пластових умовах 

(Vпл) до об’єму нафти після дегазації в стандартних умовах (Vст). Він 

визначається за виразом: 

b = Vпл/Vст, 

де Vпл. – об’єм нафти у пласті;  

Vcт – об’єм нафти після дегазації за тиску 0,1 МПа та температури 20 оС. 

Оскільки об’єм нафти в пластових умовах, в якій розчинений газ, є 

більшим від об’єму дегазованої нафти в стандартних умовах, тому об’ємний 

коефіцієнт завжди буде більшим від одиниці. Його використовують для 

підрахунку запасів нафти об’ємним методом або методом балансу. 

Об’ємний коефіцієнт визначають експериментально шляхом відбору 

проб нафти певного об’єму за пластових умов, її дегазації на поверхні за 

стандартних умов і заміру об’єму вже дегазованої нафти. 

За об’ємним коефіцієнтом можна визначити усадку нафти (Y): зміна 

об’єму нафти на поверхні порівняно з її об’ємом у пласті. Вона виражена у 

відсотках та може досягти значення 45 – 50 %. Рівняння для обрахунку 

осадки наступне: 

Y = %100
1




b

b
. 



Поверхневий натяг нафт виникає на межі різних середовищ, наприклад 

на межі нафти і води, нафти і породи, нафти і повітря. Це сила, з якою рідина 

чинить опір силам, що хочуть змінити форму поверхні. Її вимірюють у 

[Дж/м2]. Знання поверхневого натягу нафт має важливе значення в разі 

визначення нафтовіддачі й фільтрації нафт, вибору методів інтенсифікації 

припливу нафт до вибоїв свердловин. Поверхневий натяг нафт 

Передкарпаття на межі з повітрям становить 25 – 30 Дж/м2. 

На подолання сил поверхневого натягу витрачається частина пластової 

енергії; на високий поверхневий натяг витрачається більше пластової енергії. 

Газовміст пластової нафти (Г) – це об’єм газу (Vг), розчиненого в 1 м3 

нафти (Vн.ст.) у стандартних умовах при початковому тиску і температурі. Він 

визначається виразом:  

Г = Vг/ Vн.ст. 

Газовміст пластової нафти виражається в м3/м3 або м3/т. Максимальна 

кількість газу, яка може бути розчинена в нафті за даних термобаричних 

умов називається розчинністю газу. 

Газовий фактор – кількість газу в 1м3 або 1 т видобутої нафти. 

Розрізняють початковий газовий фактор та поточний. Газовий фактор істотно 

залежить від режиму експлуатації свердловини (депресії на пласт), а ще 

більше від режиму розробки покладів. Він може змінюватися від 10 до 1000 

м3 газу на 1 т нафти і більше. 

Тиск насичення – це найменший тиск в пласті при якому весь газ 

перебуває в розчиненому стані. Тиск насичення залежить від співвідношення 

об’ємів нафти та газу в покладі, їх складу, пластової температури і 

характеризує ступінь насичення нафти газом. 

Пластовий тиск може бути рівний або більший від тиску насичення. 

Дегазація пластової рідини починається коли пластовий тиск є меншим від 

тиску насичення. Тоді в покладі з’являється газова шапка.  



ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ. 

 

Природні вуглеводневі гази знаходяться в надрах у вигляді 

самостійних покладів, утворюючи газові родовища або розчинені у нафті в 

нафтових покладах. Перші називаються вільними природними газами, а другі 

нафтовими або супутніми. Вуглеводневі гази – це суміш насичених 

вуглеводнів, загальна хімічна формула яких має вигляд (СnH2n+2). Основним 

компонентом є метан (СН4), вміст якого може сягати 98 %. Крім метану у 

досить великій кількості можуть бути етан (С2H4), пропан (С3H8), бутан 

(С4H10) та пароподібні вуглеводні (пентан (С5H12) і вищі). В менших 

кількостях присутні невуглеводневі компоненти: азот (N2), вуглекислий газ 

(CO2), сірководень (H2S), аргон (Ar), гелій (He).  

Природні вуглеводневі гази поділяються на групи : (1) газ газових 

родовищ; (2) газ газоконденсатних родовищ – суміш сухого газу і 

розчиненого в ньому конденсату; (3) супутній газ – суміш сухого газу, 

пропан-бутанової суміші та газового бензину. 

Компонентний склад газу виражається у відсотках або частках одиниці 

об’єму. Знання цього параметра необхідне для встановлення фізичних 

властивостей газів розрахункованими методами. Основні критичні параметри 

природних газів наведені в таблиці 1. 

 

 



Для характеристика газової суміші необхідно знати молекулярну масу 

(М) та густину газу (ρг) в нормальних умовах. Вони розраховуються за 

наступними залежностями: М=ƩМі*Хі  та ρг=М/Vм=М/22,4 відповідно. 

Рівняння стану газу виражає залежність між тиском, об’ємом та 

температурою та використовується для визначення багатьох фізичних 

властивостей природних газів. Стан ідеального газу при умовах високого 

тиску та температур характеризується рівнянням Клапейрона-Менделєєва: 

P*Vі = N*R*T, 

де Р – тиск, МПа; V – об’єм, м3;   N – число кіло молів газу; R – універсальна 

газова константа, Дж/(кгК); T – абсолютна температура, К. 

Відзначимо, що ідеальний газ нехтує силами взаємодії між 

молекулами. Реальні гази відхиляються від законів ідеальних газів. Тому 

рівняння для реальних газів записується у вигляді: 

P*V=Z*N*R*T, 

де Z – коефіцієнт стисливості природних газів, який залежить від тиску, 

температури та складу природного газу. 

Із попередніх рівнянь випливає, що коефіцієнт стисливості реальних 

газів (Z) – це відношення об’ємів реального до ідеального газу за однакових 

термобаричних умов: Z = V/Vі. 

Найбільш достовірні значення коефіцієнтів стисливості газів можуть 

бути одержані на основі лабораторних досліджень пластових проб. Проте, 

коли відсутні такі дослідження, тоді застосовують розрахункові параметри за 

методом Брауна-Катца (рис 39). 

Для використання параметрів з графіка треба знати приведені псевдо 

критичні тиск та температура даного газу. Це є безрозмірні величини, які 

показують у скільки разів дійсні параметри стану газу більші від критичних 

(див. табл. 1):  

Рпр=Р/Ркр;      Тпр=Т/Ткр;      Vпр=V/Vкр. 



 

 

Рис. 39. Визначення коефіцієнту стисливості за графіком Брауна-Катца. 

 

Реальні гази є сумішшю великої кількості газів, кожен з яких має свої 

критичні показники, тому визначають середні псевдо критичні параметри: 

Рпс.кр =Ʃ Ркр і*Хі        та           Тпс.кр =Ʃ Ткр і*Хі,  

де, Хі – молярна частка кожного з компонентів; Ркр і та Ткр і псевдо критичні 

значення для кожного з компонентів. 



Об’ємний коефіцієнт пластового газу «вг» – це відношення об’єму газу 

в пластових умовах (Vпл) до такого у стандартних умовах (Vст). Його 

знаходять за рівнянням: 

вг = 
𝑉пл

𝑉ст
=  

𝑍∗𝑁∗𝑅∗𝑃пл  Тпл

𝑁∗𝑅∗𝑃ст Тст
 = 𝑧

𝑃пл ∗Тпл

𝑃ст∗Тст
. 

Знання об’ємного коефіцієнта потрібне, оскільки об’єм в пластових 

умовах значно менший від такого в стандартних умовах. 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ. 

1. Нафти їх склад.  

2. Поділ нафти за густиною, фракційним складом, вмістом сірки, 

парафіну тощо. 

3. Технологічні параметри нафти: в’язкість, точка застигання, 

стисливість, теплове розширення. 

4. Технологічні параметри нафти: об’ємний коефіцієнт, усадка, 

поверхневий натяг 

5. Технологічні параметри нафти газовміст, газовий фактор, тиск 

насичення. 

6. Природні гази та їх склад.  

7. Критична температура, тиск, густина.  

8. Рівняння стану реального і ідеального газів. 

9. Визначення стисливості та об’ємного коефіцієнту. 


