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АНОТАЦІЯ 

Кузьменко Т.М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла 

Каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.22 «Геофізика» – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми – розробки 

ефективної геолого-геофізичної моделі відкладів осадового чохла 

Каркінітського прогину, що забезпечує підвищення однозначності результатів 

пошукових робіт шляхом дослідження геолого-петрофізичних властивостей 

розрізу, що впливають на сейсмічне хвильове поле та виконання прогнозу 

характеристик розрізу об’єкту досліджень. 

Досліджений вплив відкладів нижньої та верхньої крейди на 

характеристики хвильового поля осадового чохла Каркінітського прогину на 

основі застосування синтетичного сейсмічного моделювання. 

Визначені акустичні характеристики осадового чохла та їх взаємозв’язок 

між літологічними та петрофізичними властивостями об’єкту досліджень. 

Доповнені уявлення щодо розподілу на кількісному рівні, ділянок з 

покращеними колекторськими властивостями (підвищеними значеннями Кп) у 

продуктивних інтервалах розрізу (родовищ Голіцинського, Південно-

Голіцинського) та на виявлених і підготовлених структурах по відкладах 

крейди в межах фрагменту Каркінітського прогину Чорного моря.  

Розроблений алгоритм та побудована ефективна геолого-геофізична 

модель фрагменту Каркінітського прогину, адаптована в сучасний геолого-

технологічний процес пошуків та розвідки вуглеводнів в межах північно-

західного шельфу акваторії Чорного моря. 

  Ключові слова: сейсмічні дані, 2D МСГТ, синтетичне сейсмічне 

моделювання, геолого-геофізична модель, акустична жорсткість, 

cейсмоатрибутний аналіз, сейсмічна інверсія, пористість. 
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АННОТАЦИЯ 

Кузьменко Т.Н. Эффективная геолого-геофизическая модель 

осадочного чехла Каркинитского прогиба для решения 

нефтегазопоисковых задач – Квалификационная научная работа на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук 

по специальности 04.00.22 – геофизика. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена решению актуальной проблемы – разработки 

эффективной геолого-геофизической модели отложений осадочного чехла 

Каркинитского прогиба, обеспечивает повышение однозначности результатов 

поисковых работ путем исследования геолого-петрофизических свойств 

разреза, влияющие на сейсмическое волновое поле и выполнения прогноза 

характеристик разреза в рамках объекта исследований. 

Исследовано влияние отложений нижнего и верхнего мела на 

характеристики волнового поля осадочного чехла Каркинитского прогиба с 

применением синтетического сейсмического моделирования. Демонстрируются 

результаты моделирования синтетических сейсмических разрезов на основе 

реального сейсмического профиля через структуры Голицына и Гордиевича. 

Модели были построены со значениями пористости 8%, 13% и 17% и 

переменным насыщением «вода» и «газ» для того, чтобы по сравнению с 

реальным разрезом, можно было определить с каким значениями пористости, 

преимущественно, присутствуют коллекторы в данном сейсмическом разрезе. 

Анализируя мигрированные синтетические сейсмические данные, и сравнивая 

их с реальным сейсмическим разрезом, можно сказать, что удовлетворительное 

соотношение (на качественном уровне) получили мигрированные результаты 

синтетического моделирования со значением пористости 8% и 

газонасыщением. Демонстрируется динамическое сходство отражающих 

горизонтов в отложениях эоцен-палеоцена и нижнего и верхнего мела. 

Амплитудно-частотные спектры и волновая картина двух разрезов 
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демонстрируют похожий характер затухания частот. В частности, резкое 

уменьшение амплитуд после 27 Герц, вероятно, обусловлено отложениями 

палеоцена-мела и эффектами затухания сейсмического сигнала с глубиной. 

Определены акустические характеристики осадочного чехла и их 

взаимосвязь между литологических и петрофизических свойствами объекта 

исследований. По данным сейсмической инверсии вдоль регионального 2D 

профиля UBS 94_049, проходящей в направлении С-Ю через Каркинитский 

прогиб, выделяется граница перехода от терригенных к карбонатным 

отложениям палеоцена по повышению значений акустической жесткости от 

9400 до 15000 гр/см
3
 x м/с. 

Доказано, что интервал, в котором получены промысловые притоки 

углеводородов на месторождении Штормовое, прослеживается на разрезе 

акустического импеданса от месторождения Штормовое к потенциально 

перспективной структуры Южноштормовая. 

Дополнены представления о распределении на количественном уровне, 

участков с улучшенными коллекторскими свойствами (повышенными 

значениями Кп) в продуктивных интервалах разреза (месторождений 

Голицынского, Южно-Голицынского) и на выявленных и подготовленных 

структурах по отложениям мела в пределах фрагмента Каркинитского прогиба 

Черного моря. Проанализированы серия выявленных и подготовленных 

структур по отложениях мела, попадают в пределах участка исследований с 

позиции распределения коэффициентов открытой пористости, а именно: 

Николаевская, Анчоус, Зп-Фланговая, Маликова, Мирная, Пн.Штоврмовая, 

Штормовая-Глубинная. В рамках данных структур наблюдаются участки со 

значениями Кп, что выше граничных – это свидетельствует подтверждением 

наличия участков с улучшенными коллекторскими свойствами. 

Разработанный алгоритм и построена эффективная геолого-геофизическая 

модель фрагмента Каркинитского прогиба, адаптированная в современный 

геолого-технологический процесс поисков и разведки углеводородов в 

пределах северо-западного шельфа акватории Черного моря. 
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Ключевые слова: сейсмические данные, МСГТ, синтетическое 

сейсмическое моделирование, геолого-геофизическая модель, акустическая 

жесткость, сейсматрибутный анализ, сейсмическая инверсия, пористость. 

SUMMARY 

Kuzmenko T.M. The effective geological and geophysical model of 

sediments of the Karkinitskyi trough for oil-and-gas exploration – Manuscript. 

PhD Thesis in Geological Science (Candidate Degree in Geology) in Specialty 

04.00.22 – Geophysics.– Taras Shevchenko National University of Kyiv MES of 

Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the actual problem – development of the effective 

geological and geophysical models of sediments of the Karkinitskyitrough that 

provides increasing the unambiguous of exploration results. The solving of this 

problem provided by investigation of geological and petrophysical properties of 

geological section that affecting the seismic wave field characteristics and reservoir 

properties prediction of the investigated object. 

Investigated the influence of both the lower and upper Cretaceous on seismic 

wave field characteristics of sediments of the Karkinitskyitrough by applying 

synthetic seismic modeling. 

Defined acoustic characteristics of the sediments and their relationship between 

lithological and petrophysical properties of the investigated object; 

Complemented concepts about quantitative distribution of the areas with good 

reservoir properties (high values of porosity) in the productive strata (Golitsyna field, 

South Golitsyna field) and the structures identified and prepared for deep drilling in 

the Cretaceous strata within the fragment Karkinitsky trough of theBlack Sea. 

The algorithm is developed and effective geological and geophysical model 

created of the fragment Karkinitsky trough with adaptation to the modern geological 

and technological process of hydrocarbons exploration within the north-western shelf 

of the Black Sea. 

Keywords: seismic data, 2D CDP, synthetic seismic modeling, geological and 

geophysical model, acoustic impedance, seismic attributes analysis, seismic inversion, 

porosity.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

2D – 2 dimensional 

2ДМСГТ – двовимірний метод спільної глибинної точки 

3D – 3 dimensional 

AVO – Amplitude versus offset 

BS –BlackSea 

CDP – common deep point 

OFM – Oil Field Manager 

UBS – UkraineBlackSea 

АІ – акустичний імпеданс 

АК – акустичний каротаж 

БК – боковий каротаж 

ВВ – вуглеводні 

ВСП – вертикальне сейсмічне профілювання  

ГВК – газо-водяний контакт 

ГГКг – гамма-гамма каротаж густинний 

ГГМ – геолого-геофізичної моделі родовища 

ГДС – геофізичні дослідження свердловин 

ГК – гамма каротаж 

ГСЗ – глибинне сейсмічне зондування 

ГФН – фази нафтогазоутворення 

ДАК – Державна атестаційна комісія 

ДВП – Державне виробниче підприємство 

ДГП – Державне геофізичне підприємство 

ДП – Дочірнє підприємство 

ЗСП – зондуванням методу становлення поля 

ІГН НАНУ – Інститут геологічних наук Національної академії наук 

України 

КМЗХ – кореляційним методом заломлених хвиль 

Кп – коефіцієнт пористості 
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МВХ – методом відбитих хвиль  

МПЗ – мікропотенціал зонд 

МСГТ – методом спільної глибинної точки 

НГК – нейтронний гамма каротаж 

НГО – нафтогазова область 

НДОЗ – неперервного дипольного осьового зондування 

ПГР – прогнозування геологічного розрізу 

РСР – Радянська соціалістична республіка  

СГТ – спільна глибинна точка 

СЄП – Східноєвропейська платформа 

СРСР – союз радянських соціалістичних республік 

УкрДГРІ – Український державний геологорозвідувальний інститут 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Каркінітський прогин є основним джерелом покладів 

вуглеводнів в межах північно-західного шельфу Чорного моря. Переважна 

більшість родовищ пов’язана з палеоценовою та олігоценовою товщею 

(майкопські відклади), що представлена локальними підняттями і вже є 

достатньо вивченими в пошуково-розвідувальному плані та з дослідженими 

продуктивними товщами. Значне збільшення ресурсного потенціалу 

Каркінітського прогину можливо при вивченні перспективних відкладів 

крейди. Одним із напрямків вирішення даної задачі є застосування методів 

синтетичного сейсмічного моделювання та прогнозування ділянок з 

покращеними колекторськими властивостями разом з комплексом методів 

обробки-інтерпретації наявних геолого-геофізичних даних та їх інтеграцією в 

єдину ефективну модель відкладів осадового чохла Каркінітського прогину. 

Застосування сучасних інформаційних технологій під час вирішення 

геофізичних задач забезпечує високий рівень оцінки геолого-геофізичних 

властивостей перспективних відкладів в умовах північно-західного шельфу 

Чорного моря. 

У зв’язку з цим, актуальною є питання розробки ефективної геолого-

геофізичної моделі відкладів осадового чохла, що забезпечує підвищення 

однозначності результатів пошукових робіт шляхом дослідження геолого-

петрофізичних властивостей розрізу, що впливають на сейсмічне хвильове поле 

та виконання прогнозу характеристик розрізу об’єкту досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі геофізики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми № 11БФ049-02 

«Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних 

моделей геологічних об’єктів і процесів». Автор брала безпосередню участь у 

виконанні госпдоговірних і держбюджетних досліджень в ДП «Науканафтогаз» 

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за темою: «Уточнення 

та комплексна оцінка перспектив нафтогазоносності з визначенням напрямків 
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подальшого освоєння ресурсів центральної частини Каркінітського прогину на 

основі сучасних технологій інтерпретації 2Д МСГТ сейсмічних даних минулих 

років», номер державної реєстрації У-09-258(м)/3. 

Метою роботи є підвищення ефективності нафтогазопошукових  робіт у 

межах акваторії північно-західного шельфу Чорного моря за рахунок 

застосування сучасних технологій геолого-геофізичного та синтетичного 

сейсмічного моделювання осадових товщ. 

Основні задачі досліджень: 

1) Систематизувати методи та технології, що використовуються для 

прогнозування покладів вуглеводнів на основі геолого-геофізичного 

моделювання. Окреслити не вирішені задачі та не реалізовані можливості 

методів. 

2) Проаналізувати акустичні характеристики стратиграфічних товщ  

Каркінітського прогину та змоделювати серію синтетичних сейсмічних розрізів 

з різними варіаціями колекторських властивостей розрізу для дослідження 

характеристик хвильового поля, як складової процесу побудови комплексної 

геолого-геофізичної моделі перспективних відкладів Каркінітського прогину. 

4) Виконати прогнозування властивостей перспективних відкладів на 

основі методів сейсмоатрибутного аналізу, інверсії сейсмічних даних та 

технологій петрофізичного моделювання. 

5) Розробити алгоритм та ефективну геолого-геофізичну модель 

перспективних відкладів осадового чохла Каркінітського прогину на основі 

інтеграції наявних геолого-геофізичних даних. 

6) Інтегрувати розроблені методичні засади в процес обробки-

інтерпретації даних як складових процесу побудови ефективних моделей 

перспективних об’єктів. 

Об’єкт дослідження: сейсмогеологічні характеристики осадового чохла 

Каркінітського прогину та їх фізичні властивості, відклади верхньої і нижньої 

крейди. 
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Предмет дослідження: вплив літолого-петрофізичних властивостей на 

сейсмічне хвильове поле, методи та технології побудови ефективних геолого-

геофізичних моделей. 

Методи досліджень: методи цифрової обробки та інтерпретації 

сейсмічних даних, сучасні технології комплексного аналізу геологічних та 

геофізичних даних, побудови об’ємних моделей геологічних середовищ, 

програмно-технологічні підходи моделювання сейсмічного хвильового поля. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1) Вперше досліджений вплив відкладів нижньої та верхньої крейди на 

характеристики хвильового поля осадового чохла Каркінітського прогину на 

основі застосування синтетичного сейсмічного моделювання; 

2) Визначені акустичні характеристики осадового чохла та їх взаємозв’язок 

між літологічними та петрофізичними властивостями об’єкту досліджень; 

3) Шляхом дослідження на кількісному рівні просторового розподілу 

коефіцієнтів відкритої пористості доповнені уявлення про розподіл ділянок з 

покращеними колекторськими властивостями на основі ефективної геолого-

геофізичної моделі перспективних об’єктів осадового чохла Каркінітського 

прогину; 

4) Розроблений алгоритм та побудована ефективна геолого-геофізична 

модель фрагменту Каркінітського прогину північно-західного шельфу акваторії 

Чорного моря. 

Практична цінність і впровадження результатів роботи. 

1. Практична цінність роботи полягає в підвищенні ефективності 

пошуково-розвідувальних робіт на нафту та газ в межах північно-західного 

шельфу Чорного моря шляхом застосування синтетичного сейсмічного 

моделювання. 

2. Аналіз сейсмогеологічних умов на основі застосування синтетичного 

сейсмічного моделювання може бути впроваджений у методико-технологічну 

схему дослідження перспективних нафтогазоносних об’єктів північно-західного 

шельфу Чорного моря. 
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3. Побудована тривимірна модель розподілу коефіцієнтів відкритої 

пористості дозволяє виконувати гідродинамічне моделювання перспективних 

об’єктів та зменшити геолого-економічні ризики при закладенні нових 

свердловин за рахунок використання моделі розподілу ділянок з покращеними 

колекторськими властивостями. 

 Особистий внесок здобувача.  

Основні теоретичні положення та методичні результати, що наведені в 

дисертаційній роботі, отримані здобувачем особисто. Автору належить ідея 

розробки алгоритму побудови ефективної геолого-геофізичної моделі та 

верифікації характеристик хвильового поля шляхом моделювання зі змінними 

швидкісними та петрофізичними параметрами у відкладах нижньої та верхньої 

крейди Каркінітського прогину. Робота [1, 10, 12] виконана самостійно. 

У роботах, які опубліковані у співавторстві, особистий внесок здобувача 

полягає в наступному: 

Дослідження впливу математичних параметрів на геологічні 

характеристики та область застосування моделей і їх відповідність природним 

процесам розглянуто в роботі [2, 7] у співавторстві. 

У роботі [3, 9]– виконання комп’ютерного моделювання, на основі 

петрофізичних досліджень, геофізичних досліджень свердловин (ГДС) та 

відомостей про геологічну будову.   

Вибір оптимального алгоритму міграційних перетворень, що визначає 

ключові параметри відображення структурно-тектонічних елементів та 

динамічних особливостей поведінки хвильового поля досліджуваного об’єкту 

представлено у роботі [4]. 

У роботі [5, 11] автору належить виділення головних аспектів побудови 

геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів та їх застосування в 

сучасному геологорозвідувальному процесі, проведено класифікацію геолого-

геофізичних моделей за стадіями геологорозвідувальних робіт. 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та 

результати досліджень доповідалися на: 
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 73rd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC,  

Vienna, 23-26 May, 2011; 

 Х Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та прикладні 

аспекти», 10-13 травня 2011 року, Київ; 

 IV Всеукраїнська наукова конференція-школа «Сучасні проблеми 

геологічних наук» 16-20 квітня 2012 року, Київ; 

 ХІІ Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та прикладні 

аспекти», 13-16 травня 2013 року, м. Київ; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Нетрадиційні джерела 

вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи», 27 - 29 листопада 2013 

р., Україна, м. Київ; 

 Міжнародна науково-технічна конференція «Геопетроль-2012» (Польща, 

2014 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Нафтогазова енергетика-

2015», Івано-Франківськ, 2015 р. 

 Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових робіт, серед 

яких 4 статті у вітчизняних фахових виданнях, що входять до переліку МОН за 

спеціальністю дисертації, одна зарубіжна стаття та 7 тез доповідей у збірниках 

матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел (що налічує 101 найменування). Загальний обсяг 

дисертації – 162 сторінки, робота містить 82 рисунки та 3 таблиці. 

Роботу виконано на кафедрі геофізики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка під час навчання в аспірантурі. 

Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику, доктору геологічних 

наук, професору Трипільському Олександру Андрійовичу за постійну 

допомогу та сприяння при написанні дисертаційної роботи. Окрему подяку 

автор висловлює завідувачу кафедри геофізики, доктору геологічних наук, 

професору Вижві Сергію Андрійовичу за методичні поради до написання 
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дисертаційної роботи. Автор також дуже вдячний компанії Tesseral 

Technologies Inc. за люб’язне надання програмного забезпечення Tesseral 2D та  

Tesseral Pro для виконання наукового дослідження та колективу науково-

дослідного інституту ДП «Науканафтогаз» Національної акціонерної 

компанії «Нафтогаз України» за співпрацю і надання матеріалів для виконання 

дисертаційної роботи. 
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1 РОЗДІЛ 

ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНА ВИВИВЧЕНІСТЬ ТА ГЕОЛОГІЧНА 

БУДОВА КАРКІНІТСЬКОГО ПРОГИНУ 

1.1 Огляд геолого-геофізичних досліджень 

Територія досліджень розташована у межах північно-західного шельфу 

Чорного моря. В тектонічному відношенні площа знаходиться в межах 

Південно-Каркінітської тектонічної зони Каркінітсько-Північно-Кримського 

прогину, частина досліджуваних структур приурочена до південного борту 

Каркінітського прогину і дослідження якої почалися ще з першої половини XIX 

століття. Перші тектонічні схеми і карти були побудовані такими видатними 

фахівцями: Г.В. Абіхом, Н.І. Андрусовим, А.Д. Архангельським, 

В.Г. Бондарчуком, І.О. Бродом, Г.Х. Дікенштейном, Б.Ф. Добриніним, 

О.П. Карпінським, К.І. Маковим, М.В. Муратовим, М.С. Шатським. 

До сучасників, які ґрунтовно займалися не лише дослідженням 

Каркінітського прогину, а й дослідженням Чорноморського та Азовського 

басейнів вцілому, належать: П.Ф. Гожик, В.В. Гладун, О.А. Кічка, А.Ф. 

Коморний, О.Ю. Лукін, П.Я. Максимчук, О.П. Петровський, Б.М. Полухтович, 

В.І. Старостенко, С.М. Стовба, Т.О. Федченкота багато інших. 

Поза межами України дослідженням геологічної будови, історії розвитку, 

стратиграфії, нафтогазоносності займалися значна кількість дослідників. У 1997 

році була опублікована велика робота по Чорноморському регіону за підтримки 

американської асоціації промислових геологів (American Association of 

Petroleum Geologist, AAPG) під редакцією видатного фахівця, науковця Ендрю 

Робінсона (A. G. Robinson) «Регіональна та промислова геологія Чорного моря 

та навколишніх територій. Засвідчений авторитетний геолог за кордоном 

Ендрю Робінсон виклав це дослідження для всіх фахівців, які зацікавлені в 

регіоні, який простягається від Греції до Каспійського моря [13].  Дослідження, 

що стосуються даного регіону, надають додаткові уявлення про різноманітний і 

складний геотектонізм.  Політичні зміни, які проходили на теренах Східної 

Європи на початку 1990-х років, мали значний вплив на якість та кількість 
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геологорозвідувальних робіт, які проводилися на Чорному морі, багато з яких 

вперше згадуються і опубліковані в даній роботі. Група авторів у складі таких 

фахівців як: A. Sami Derman, A.M.C. Sengör, Alastair Robertson, Aral I. Okay, 

Chris J. Banks, Erdinç Yigitbas, F. Bergerat, Gabor Tari, Gary Weir, Georgi 

Georgiev, Giacomo Spadini, H.D. Sinclair, Jeremy Benton, Joe Faulkerson, 

M.D.  immons, Marius Dan Georgescu, Martin Cohen, Mihai Stefanescu, 

N. Kaymakci, N.P. Mountney, Naci Görür, Neil Harbury, Okan Tüysüz, Ömer 

Sahintürk, Oprea Dicea, P. Byrne, R. A. Stephenson, R.W. Jones, S.Can Genç, 

S.G. Juranov,Sierd Cloetingh, Svetlozar Popov, Timur Ustaömer, Y. Haluk Iztan, 

M. Sosson, Yücel Yılmaz. 

Авторами висвітлені такі ключові питання: тектонічна будова, історія 

вивчення Чорного моря, стратиграфічний опис Паратетісу (олігоцен-голоцен), 

термомеханічна модель седиментації басейну, мезозойські зсувні задугові 

басейни Західного Причорномор’я, стратиграфія кімерид та альпінід та 

структурна еволюція Мізійської платформи (Румунія/Болгарія), структурний і 

стратиграфічний розвиток насувних Балкан і Східної Болгарії, історія 

осадконакопичення пізньої юри-палеогену Північно-Східної Болгарії та 

Болгарського Чорного моря, верхньоюрські і крейдові біофації та еволюція 

Західного Причорномор’я, геологія та тектонічна еволюція Понтид, занурення 

південної континентальної окраїни Західної частини Чорного моря в крейді, 

нафтогазоносність Південної континентальної окраїни Чорного моря, 

тектонічно-осадова еволюція Північного Тетіса в Центральних Понтидах 

(Північна Туреччина), геологія східних Понтид, результати геохімічного 

аналізу потенційних порід-колекторів (та міграція вуглеводнів) Турецького 

секторуЧорного моря, геохімічний аналіз структур і регіональної тектоніки 

Аджарського складчастого поясу і прилеглих мису Ріоні і Картлі (Грузія), 

нафтогазоносність грузинської складчастості та прибережних поясів, 

стратиграфічний і структурний розвиток Одеської затоки Чорного моря і 

перспективи нафтогазоносності [13, 14, 15, 16]. 
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У 2011 році в рамках міжнародного проекту геології без кордонів в 

Чорному морі отримано близько 8872 км регіональних сейсмічних профілів, 

результати переінтерпретації яких, були використані у багатьох роботах. 

Сейсмічні зйомка охоплювала майже всі Чорноморські басейни, в тому числі 

Росії, Туреччини, України, Румунії та Болгарії. У роботі [17] авторами 

висвітлені результати у вигляді побудованих нових карт відбиваючих 

горизонтівта тектонічних схем для Чорноморського басейну. Фундамент 

Чорного моря включає в себе ділянки з океанічної корою і областями з 

підвищеною рифтовою континентальною корою. Ланцюг похованих підводних 

гір, які були інтерпретовані як підводні вулкани пізньої крейди (сантон-

кампанського віку), які простягаються на північ від узбережжя Туреччини. На 

Шацькому валу визначені ймовірні вулкани альбського віку. Також були 

відображені синорогенні нашарування турбідітових потоків палеоцену, еоцену і 

олігоцену. У цій же роботі зазначається, що численні трансгресійні структури і 

структури стискання, були сформовані у кайнозої в різних частинах басейну 

Чорного моря. 

В межах південної частини Каркінітського прогину проводилась значна 

кількість тематичних досліджень, результати яких висвітлені в багатьох 

науково-дослідних роботах, статтях. Основні тематичні дослідження, які 

безпосередньо стосуються виділення та дослідження перспективних структур, 

нафтогазоносності, проведення та обґрунтування нафтогазопошукових робіт, 

активно проводяться з 80-х років і до теперішнього часу.Основні підприємства, 

які брали участь в дослідженнях в межах Каркінітського прогину є УкрДГР, 

ДГП «Укргеофізика», Державне виробниче підприємство (ДВП) 

«Чорноморнафтогаз», ДП «Науканафтогаз» та інші.  

Можна виділити основні віхи вивчення території Каркінітського прогину, 

які визначали розвиток досліджень регіону: 

1980-1993 роки – визначені основні напрямки пошуково-розвідувальних 

робіт на нафту і газ. Станом на 1981-1985 роки, проведена кількісна оцінка 

перспектив нафтогазоносності південно-західного шельфу Чорного моря, 



21 

регіональний сейсмостратиграфічний прогноз зон скупчень вуглеводнів в 

палеоценово-крейдових відкладах, аналіз геофізичних матеріалів і зональний 

прогноз нафтогазоносності. 

1997-2012 роки – розроблена та побудована модель сучасної геологічної 

будови і уточнена схема нафтогазогеологічного районування регіону, 

побудовані структурні карти за різновіковими відбиваючими горизонтами для 

всієї Української акваторії Чорного моря, уточнене тектонічне районування, 

розроблений прогноз темпів приросту вуглеводневих ресурсів, уточнена 

геологічна будова площі сейсмічних досліджень 2D, розташованої в межах 

центральної частини Каркінітського прогину по відкладах мезозою та 

кайнозою, виконаний параметричний аналіз окремих покладів у палеоценових 

та майкопських відкладах на родовищах та виділених об’єктах. 

Геофізичне вивчення ділянки почалося в другій половині 60-х років 

минулого століття в рамках регіональних досліджень північно-західного 

шельфу Чорного моря. Основна задача, яка була поставлена перед 

геофізичними дослідженнями того часу –уточнення геологічної будови 

Чорноморського регіону. Для вирішення поставлених задач проведена 

маятникова зйомка (автори – Буланже Ю. Д. та ін., 1960). Після проведення 

аеромагнітної зйомки (Тесленко О. В. та ін., 1963 р.) складена карта 

тектонічного районування акваторії Чорного моря[18]. У 1964 році були 

виокремлені тектонічні порушення та зони зчленування докембрійського та 

варисційського фундаментів за результатами гравіметричної зйомки 

(Стамбирський О. М. та ін., 1964 р.). Гравімагніторозвідувальні та 

електророзвідувальні роботи мали регіональний характер і оконтурювали 

великі території акваторії Північно-Західного шельфу і Чорного моря вцілому і 

вперше виявлено структуру Голіцина. Підняття чітко проявлялось максимумом 

∆g. 

Електророзвідувальні роботи виконувалися методами неперервного 

дипольного осьового зондування (НДОЗ) та зондуванням методу становлення 

поля (ЗСП). Станом на 1987 рік дані буріння не підтверджують стратиграфічну 
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приналежність опорного електричного горизонту, натомість, локальні підняття, 

виявлені цим методом, частково підтверджуються сейсморозвідкою [19]. 

Починаючи з 70-х років і до 80-х, сейсморозвідувальні роботи 

проводилися за методикою СГТ, що дало можливість вивчити розріз до 5,0 км. 

З 1982 року розпочався прогрес у сейсморозвідці і це, в свою чергу, підвищило 

надійність виокремлення відбитих хвиль від глибоких (нижче відкладів К2) 

стратиграфічних комплексів. Наступним кроком в сейсмічних дослідженнях 

території було перекриття площ північно-західного шельфу з метою уточнення 

будови нижнього структурного поверху. Сучасні технічні засоби дозволили 

збільшити глибину дослідження до 10 – 11 км (to = 5,0-5,5 с) і відбити горизонти 

в відкладах нижньої крейди, юри, тріасу і палеозою [20]. 

Починаючи з 2000-х років, роботи, які пов’язані з дослідженням північно-

західного шельфу Чорного моря, набувають розвитку, оскільки з появою нових 

і програмних  засобів, і технологій відкриваються широкі можливості виявляти 

та уточнювати ділянки з покращеними колекторськими властивостями.  

Схема проведення 2D сейсмічної зйомки в межах Каркінітського прогину 

зображена на рисунку 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Схема проведення сейсмічної зйомки на території досліджень. 
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 У 2009 році А.П. Тищенком побудована геолого-геофізична модель на 

основі обробки сейсмічних матеріалів методом СГТ на прикладі площі Шмідта, 

яка знаходиться в межах Каркінітського прогину.  Автором розроблений 

спеціалізований граф обробки сейсмічних даних, програму побудови 

3Dшвидкісних моделей за даними  2D профільної інформації для коректної 

міграції сейсмічних даних та для переходу з домену час в домен глибин. 

Проведена інтерпретація цільових горизонтів продуктивної товщі, створена 

методика виділення колекторів на основі класифікації нейронною мережею.  

Геолого-геофізична модель відображає в повній мірі сейсмічні характеристики 

та атрибути, але конкретно для площі Шмідта, в межах якої є родовище по 

відкладах верхньої крейди [21].  

У 2011 році групою дослідників (Т.О. Федченко, О.П. Петровський та 

інші) на основі проведених гравітаційних та сейсмічних досліджень побудована 

інтегральна просторова геолого-геофізична модель фрагменту північно-

західного шельфу Чорного моря. Автори використали дані про характер 

поведінки поля сили тяжіння і завдяки інтегральному моделюванню у 

сукупності з даними сейсморозвідки виявили низку геогустинних аномальних 

ділянок. Деталізація геогустинної моделі за наявності відповідних даних дає 

змогу прогнозувати  нафтогазонасиченість окремих структур в межах певних 

стратиграфічних комплексів за допомогою спеціалізованої обробки 

тривимірних геоданих [22]. 

Проведений аналіз розподілу геогустинних властивостей в межах 

сейсмостратиграфічних горизонтів крейдово-еоценової частини розрізу 

дозволив виділити ділянки, що характеризуються пониженими значеннями 

густини і автори даної роботи розглядають їх як зони із покращеними 

колекторськими властивостями. Обґрунтування цього твердження знаходиться і 

в просторовій приналежності відкритих родовищ північно-західного шельфу до 

зонзі зменшеними значеннями густини. 

Виконана у 2012 році Б.Б. Габльовським дисертаційна робота продовжує 

тему побудови інтегральної геолого-геофізичної моделі на основі геогустинних 
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моделей. Автором визначено вплив вуглеводненасичення пластів колекторів на 

гравітаційне поле родовищ Північно-Кримської нафтогазоносної області. 

Також в цій роботі проведено геотектонічний аналіз елементів геологічної 

будови, уточнено характер поверхні Мохоровічича та просторове положення 

північної границі Передскіфського крайового прогину, північної границі 

Качинського блоку та Південнокримської структури. В процесі дослідження 

автор акцентує увагу на першочергові об’єкти, перспективні для проведення 

подальших нафтогазопошукових робіт в межах досліджуваної ділянки [23]. 

 

1.2 Структурно-тектонічна будова Каркінітського прогину 

До середини ХХ століття однозначних уявлень про тектонічну природу та 

розвиток Південноукраїнської нафтогазоносної області не було. Відмінність 

поглядів полягала в тому, що зону, яка простягалася південніше 

Східноєвропейської древньої платформи і з півдня обмежена Альпійською 

складчастою системою Гірського Криму, вважали зоною з кристалічним 

фундаментом, похованою герцинською субплатформою. 

В другій полові ХХ століття В.Б. Сологубом була підтверджена 

блоковість структури Причорноморської западини на підставі геофізичних 

матеріалів. Він виділяє систему грабеноподібних депресій у широтному 

напрямку у найбільш зануреній частині, що відповідає зоні регіональних 

мінімумів сили тяжіння за даними гравіметричних досліджень. Також були 

описані Каркінітський та Сиваський грабени. 

Новий погляд на тектонічне районування Північного Причорномор’я та 

Каркінітської затоки було запропоноване С.М. Захарчуком у 80-ті роки. У 

межах Причорноморського прогину виділені такі поздовжні тектонічні зони: 

Північнокримська та Південнокаркінітська на півдні, у межах Скіфської плити, 

і Каркінітсько-Сиваська та Північнопричорноморська, у північній частині з 

дорифейським фундаментом, а також ряд поперечних виступів і депресій ІІ-го 

порядку. Біля узбережжя ще раз уточнена Скадовсько-Генічеська зона 

докрейдових похованих грабенів і уступів.  
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До 90-х років ХХ ст. у складанні тектонічних схем переважали уявлення 

про вертикальні тектонічні рухи у формуванні геологічної структури 

(фіксистська концепція тектоногенезу).  Натомість, горизонтальним рухам та 

впливу тангенціальних тектонічних рухів, приділяють недостатньо уваги. Лише 

по окремих регіонах були опубліковані праці, які стосуються даного питання: 

Н.І. Бехер, Г.П. Ворони, М.Є. Герасимов, Ю.В. Казанцева, М.І. Павлюк, 

Б.М. Полтухович та ін. 

На основі геосинклінальної теорії та концепції неомобілізму з’явилися 

нові погляди на глибинну будову регіону. Північне Причорномор’я 

розглядається як сучасна Азово-Чорноморська геосинклінальна система, що 

перебуває на передорогенній стадії розвитку (в передчас активного формування 

материкової кори за рахунок океанічної), як вважають І.І. Чебаненко та ін. 

За фіксистськими уявленнями про геологічну будову складчасто-

блокових моделях, головними елементами тектоніки є круто падаючі розломи і 

складки, що утворені вертикальними рухами в земній корі.  

Отже, сучасний етап дослідження геологічної будови 

Південноукраїнської нафтогазоносної області характеризується наявністю 

великої кількості різноманітних, суперечливих думок. Основним питанням є  

ширина зони між крайнім південним та північними варіантами південної межі 

СЄП. 

На даний час відомо, що Каркінітський прогин заповнений потужним 

комплексом (переважно 5000-7000 м, в найбільш прогнутих частинах більше 

8000 м) крейдово-голоценових відкладів. В будові прогину спостерігається 

загальна закономірність, яка виражається в переважно широтній орієнтації зон 

локальних структур, що приурочені до розривних порушень, які контролюють 

поширення грабенів та напівграбенів. У більшості випадків локальні підняття 

являють собою прирозломні брахіантиклінальні складки, що сформувалися в 

крейдо-еоценових відкладах, де встановлені їхні максимальні амплітуди. Вгору 

за розрізом амплітуди розривних порушень затухають, а складки стають більш 

пологими. 
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Північно-західний шельф є типовою шельфовою областю, аналогів якої 

можна привести досить багато. Як єдина область седиментації північно-

західний шельф відокремився з ранньої крейди. Особливим етапом еволюції 

шельфу було крейдове розкриттям Західночорноморського басейну. Таким 

чином, північно-західний шельф можна розглядати, як пострифтовий осадовий 

басейн. Серед відомих аналогів такого типу басейнів з родовищами вуглеводнів 

можна відзначити басейн Північного моря та басейн Баренцевого моря. 

Особливим об'єктом північно-західного шельфу є палеоканали неогенового віку 

[13]. Ймовірно, ці канали були утворені річковими системами, які потім були 

перекриті морськими відкладами. Поховані канали рівнинних рік є порівняно 

добрими резервуарами, тому що звичайно містять великі лінзи пісковиків. 

Аналоги такого типу похованих річкових систем відомі в західному Сибіру, і 

пов'язані з ними родовища вуглеводнів. 

В тектонічному відношенні територія дослідження розташована в 

західній і центральній частинах Каркінітського прогину та частково на 

північному закінченні Південноукраїнської монокліналі в межах північно-

західного шельфу Чорного моря, рисунок 1.2. Границя між цими структурно-

тектонічними елементами проводиться по Голіцинському розлому, який за 

деякими дослідниками розмежовує також тектонічні одиниці першого порядку: 

древню Східноєвропейську платформу та Скіфську молоду плиту [24,25,26, 27]. 

Геологічна будова району зумовлена характером тектонічної еволюції 

північно-західного шельфу в мезо-кайнозойський час. За результатами 

попередніх досліджень виділяється три етапи розвитку регіону: рифтовий 

(рання крейда-сантон), пострифтовий (кампан-середній еоцен) та інверсійний 

(середній еоцен-пізній міоцен з чотирма фазами стиснення в кінці середнього 

еоцену, пізнього еоцену, олігоцену-раннього міоцену та середнього міоцену) 

[28].  
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Рисунок 1.2 – Фрагмент тектонічної карти України (С.С. Круглов,  2007) [26] 

В результаті були сформовані характерні тектонічні елементи, такі, як 

рифти з грабенами та напівграбенами, які були захороненні під більш 

молодими осадовими комплексами, що в сучасному вигляді відображають 

прогини та западини, інвертовані структури проявилися у вигляді валів, 

піднять, уступів [29, 30]. 

Каркінітський прогин (крейдовий палеорифт)– це грабеноподібна 

структура, що була закладена в ранній крейді як внутрішньоконтинентальний 

рифт.Загальна площа Каркінітського прогину складає приблизно 9000 км
2
.В 

еоцені в результаті стиснення відбувається реактивація розривних порушень з 

утворенням інверсійних структур від плікативних, часто прирозломних, в 

межах прогину до валів та піднять, що межують з ним. Західним продовженням 

прогину є Сулінська западина та Кілійське підняття, а східним – 

Північнокримський прогин. На півночі Каркінітський прогин по Голіцинському 

розлому межує з Південноукраїнською монокліналлю. На півдні межа 

Каркінітського рифта проводиться умовно по системі скидів північного 

падіння, які відділяють його від Каламітського валу. Уздовж осі прогинання за 

сейсмічними даними простежується субширотний Суліно-Тарханкутський 

розлом південного падіння, який в східному напрямку (район структури 
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Архангельська) розщеплюється на два високоамплітудні скиди із падінням 

зміщувачів вже на північ. Голіцинський розлом на схід від однойменної 

структури також розгладжується на декілька субпаралельних скидів зі значно 

меншою амплітудою (рисунок 1.3) [20]. В межах прогину під дією рифтогенезу 

формувались як протяжні, так і локальні грабени і напівграбени, які 

відокремлювались один від одного нормальними скидами амплітудою від 

декількох десятків метрів до кілометра і більше. 

Також складна блокова структура земної кори і верхньої частини мантії 

прогину підтверджується у роботах М.В. Козленко та інших [ ]. Ці дослідники 

встановили, що на формування основних структур активно впливали тектонічні 

рухи, які супроводжувалися процесами рифтогенезу – інтрузія мантійного 

речовини в нижню і середню частину кори, що супроводжувалось утворенням 

розломів. 

 

Рисунок 1.3– Будова Каркінітського прогину (фрагмент профілю BS05-22 

(the BlackSea), інтерпретація С. Стовби) [29]. 

 

За результатами підбору густинної моделі встановлено, що Північно-

Добруджинський (Кілійсько-Зміїне підняття) і Північно-Причорномоський 

(Каркінітський прогин) сегменти Скіфської плити мають різну будову 

консолідованої кори, що найімовірніше пов’язано з різними етапами 
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альпільської тектонічної активізації. Встановлені відмінності за густинними 

параметрами в межах Каркінітського прогину свідчать про наявність джерел 

магматичної активності з характером процесів, що відбувалися [31,32]. 

Як зазначається в роботі [33], головні геотектонічні елементи і  

підпорядкована ним система локальних структурних одиниць закономірно 

розміщені відносно діагональної та ортогональної систем розломів. 

Трансрегіональні глибинні розломи задають розділяють територію на блоки. 

Вплив внутрішньої будови фундаменту і форма відображення в осадовому 

чохлі визначають доплатформені (діагональні) та платформенні – ортогональні 

розломи [34]. Розвиток системи розломів залежав від стадій розвитку суміжних 

геосинкліналей, які мали супровід з боку потужними деформаціями в умовах 

регіонального прогресивного стискання,  геодинамічних особливостей та інше.  

Виділено три системи розломів: діагональну, ортогональну і дугоподібну, 

яка відокремлює структури західної частини шельфу від східної. 

Осадові крейдові-палеогенові відклади у прогині ускладнені локальними 

асиметричними складками та системою поперечних та діагональних до 

простягання структур розривних порушень.  

 

1.3 Літолого-стратиграфічна характеристика району робіт 

В межах території дослідження, що охоплює центральну частину 

Каркінітського рифтового прогину, свердловинами розкритий стратиграфічний 

розріз верхньопротерозойських, крейдових, палеогенових та неоген-

четвертинних відкладів. В районі досліджень пробурено близько 90  

свердловин. Інформація щодо літолого-стратиграфічних характеристик ділянки 

досліджень спирається на найбільш глибокі та інформативні свердловини і 

аналізі даних ГДС, керну, шламу та результати палеонтологічних і літолого-

петрографічних досліджень на площах Голіцинська, Гамбурцева, Штормова, 

Флангова, Архангельська, а також на  сусідніх площах. Слід також відмітити, 

що розрізи осадового чохла слабо охарактеризовані за керновим матеріалом. 

Фрагментований відбір кернового матеріалу у свердловинах північно-західного 
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шельфу і Чорного моря вцілому обмежує можливості застосування біо- та літо 

стратиграфічних методів, що може призводити до неповноти інформації щодо 

вивченості території досліджень [35,36]. 

В.П. Гнідець разом з іншими авторами у роботі «Літологічі комплекси та 

циклічність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово-

породного басейну» висвітлюють літофаціальну зональність відкладів еоцену: 

карбонатні утворення домінують у східній та південно-східній, теригенні у 

західній та  північно-західній  частинах  регіону.  Описують типізацію маркерів 

карбонатної,  теригенної  та  теригенно-карбонатної  серій та виділяють 

літологічні маркери регіонального  розвитку,  зокрема,  базальний  глинистий  

та карбонатний  у  нижній  частині  розрізу,  що  відображає  певні  

седиментаційні  події,  які  проявлялися  на більшій  частині  басейну.  

Зважаючи на досить значну кількість літостратиграфічних досліджень, питання 

достовірності стратиграфічної основи залишається відкритим – встановлення  

регіональних  стратиграфічних  седиментаційних комплексів [37]. 

На даний час важливим науковим напрямком у вивченні літолого-

стратиграфічних комплексів є сейсмостратиграфія. Даний метод дозволяє на 

якісному рівні виділити основні стратиграфічні одиниці.  

Серед границь, що пов’язані зі зміною характеру седиментогенезу 

використані наступні границі: нижньої/верхньої крейди, палеоцену/еоцену, 

середнього/верхнього еоцену. З регіональними незгідностями пов’язані  

границі, що приурочені до підошви кампан-маастрихту, олігоцену, середнього 

міоцену та, ймовірно, меотису у верхньому міоцені, (рисунок 1.4). 

Верхній протерозой. Верхньопротерозойські відклади на території 

дослідження розкриті на Голіцинській площі свердловинами №№ 2, 4. Вони 

перекриваються сеноманськими відкладами верхньої крейди та складені 

переважно сланцями кварцово-слюдистими зеленувато-сірими, темносірими до 

чорних, метаморфізованими, міцними, тріщинуватими, піритизованими із 

дзеркалами ковзання, при цьому залягають незгідно. 
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Крейдова система. Крейдові відклади в межах території дослідження 

поширені повсюдно та представлені нижнім і верхнім відділами. 

В таблиці 1.1 представлені опорні стратиграфічні розбивки, які взяті як 

опорні під час виконання даного дисертаційного дослідження. 

Таблиця 1.1– Стратиграфічні розбивки свердловин центральної частини 

Каркінітського прогину (по підошві відкладів з врахування альтитуди та 

інклінометрії) [38]. 

Стратигра-

фічні 

комплекси 

Фланг. 

2 

Голіц. 

2 

Голіц. 

4 

Голіц. 

 3 

Арханг. 

1 

Шторм. 

3 

Шторм. 

6 

Гамбурц. 

2 

Альтитуда 25 19 17 19 25 26 24 23,5 

Водна 

товща 
70 51 47 31 77 80 77 77 

Сер. міоцен 

- голоцен 
660 312 362 440 668 668 730 720 

Олігоцен - 

н. міоцен(?)  
1620 1257 1226 1277 1545 1236 1420 800 

Верхній 

еоцен  
2290 1900 1871 1940 2205 1519 1727  

Середній 

еоцен  
2400 1970 1930 2100 2780 1651 1895 811 

Нижній 

еоцен  
2517 2121 2096 2258 2870 1710 1960 845 

Верхній 

палеоцен 
2550 2179 2126 2316 3020 1812 2100 904 

Нижній 

палеоцен 
2800 2390 2298 2418 3243 1975 2250 1130 

В
ер

х
н

я
 к

р
ей

д
а cp-m 3254 3043 2830  

 

 

3855 

   1880 

st 
 3670 

3360 

(р.3763) 
2818 

t-cn 

cm 3300 3710 
3580 

(р.3804) 
4450 3505 

Н. к. al 

 

    4638 

  
Протерозой 

3820 4102  

Вибій 3300 3820 4102 4638 3243 1975 2250 3505 
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Рисунок 1.4 - Будова Каркінітського прогину в субмеридіональному перетині 

(фрагмент регіонального сейсмопрофілю BS05-22) [38]. 

 

Відклади нижньої крейди розкриті тільки у свердловині Голіцинська-3 

[36], та представлені верхньоальбськими аргілітами темносірими, міцними, 

слобовапнистими, місцями алевритистими, у верхній частині розрізу 

зустрічаються глинисті мергелі темносірі, міцні[39, 40]. 

В межах району робіт суперечливою є стратиграфічна приуроченість 

нижньої частини розрізу, яка А.Ф. Коморним та ін. [41] відноситься до верхньої 

частини альбу, а за даними наведеними П.Ф. Гожиком та ін. [36] цей інтервал 

вміщує фауну середнього сеноману, що вказує на її формування в пізній крейді 

[20]. 

Відклади верхньої крейди на території дослідження представлені 

сеноманським, турон-коньякським, сантонським та кампан-маастрихтським 

ярусами. Повнота та детальність стратиграфічного розчленування по площі в 

різних свердловинах дещо відрізняється.  

Сеноманський ярус складений мергелями темносірими до чорних, 

міцними, слабослюдистими та вапняками темносірими, міцними, щільними 

інколи глинистими, рідше в нижній частині розрізу зустрічаються прошарки 

пісковиків та аргілітів[36,39].  
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Турон-коньяк-сантон неузгоджено залягають на відкладах сеноману [38] 

та перекриваються кампан-маастрихтськими породами. Товща складена 

вапняками від темносірих до світлосірих пелітоморфних, міцних, 

тріщинуватих, місцями глинистих. У верхній частині розрізу зустрічаються 

стілолітові шви та поодинокі прошарки глин [36, 42, 43].  

Кампан-маастрихт складений вапняками світлосірими, сірими, 

пелітоморфними, щільними, міцними, тріщинуватими, місцями 

слабослюдистими з сутуро-стілолітовими швами, що заповнені темним 

глинистим матеріалом [39, 42, 43, 44].  

Палеогенова система 

Палеогенові відклади на території дослідження  поширені повсюдно і 

представлені трьома відділами: палеогеновим, еоценовим та олігоценовим. 

Палеоценовий відділ представлений двома підвідділами – нижнім і 

верхнім. Вони узгоджено, або неузгоджено залягають на верхньокрейдових 

маастрихтських відкладах і перекриваються нижньоеоценовими.  

Нижньопалеоценові відклади представлені вапняками сірими від світлих 

до темних відтінків, органогенними, міцними, щільними, тріщинуватими, 

місцями глинистими, скременілими, пісковикоподібними інколи з прошарками 

мергелів темносірих, пелітоморфних, різною мірою скременілих.  

Верхньопалеоценові відклади складені вапняками сірими, темносірими, 

органогенними, глинистими, пелітоморфними з поодинокими прошарками 

темних вапнистих глин та вапнистих пісковиків; в верхній частині розрізу 

збільшується кількість мергелів зеленувато-сірих, пелітоморфних, 

слабослюдистих.  

Еоценовий відділ представлений трьома підвідділами: нижнім, середнім і 

верхнім та розкритий більшістю пошуково-розвідувальних свердловин в межах 

району досліджень. Еоценові відклади представлені переважно глинами, 

вапняками і мергелями. Підошва відкладів еоцену чітко проявляється у зміні 

седиментації з палеоценових мергелів на глини нижнього еоцену. 
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Перекривається еоценова товща олігоцен-нижньоміоценовими (майкопськими) 

відкладами [35, 39].  

Олігоценовий відділ – нижньоміоценовий підвідділ (майкопська серія). 

Олігоцен-нижньоміоценові (майкопські) відклади на території дослідження 

поширені повсюдно та розкриті всіма свердловинами (див. таб. 1.3).  Фахівцями 

ІГН НАНУ виділяється три регіояруси: планорбеловий, молочанський та 

керлеутський (в межах олігоценового відділу) та два кавказький і 

батисифоновий (в межах нижньоміоценового підвідділу), що відповідають 

трансгресивно-регресивним циклам розвитку майкопського басейну.  

Олігоцен-нижньоміоценові відклади представлені переважно глинами 

темносірими до чорних із зеленуватим або коричневим відтінком, пластичними, 

безкарбонатними, слабослюдистими, з дзеркалами ковзання, місцями з 

присипками і гніздами алевритистого матеріалу та прошарками алевролітів та 

пісковиків сірих від темних до світлих відтінків, слабозцементованих, 

слабослюдистих, кварцових, глинистих.  

Неогенова та четвертинна системи 

Неоген-четвертинні або середньоміоцен-антропогенові відклади в районі 

робіт поширені повсюдно. За результатами інтерпретації регіональних 

сейсмічних профілів в межах середньоміоцен-антропогенових відкладів 

встановлюється чітка ерозійна границя Ір, яка відповідає підошві 

нерозчленованої товщі ймовірно верхнього міоцену – пліоцену, що відповідає 

початку меотису (месінська подія). В межах північно-західного шельфу 

Чорного моря в середньому міоцені виділяється тарханський та чокрак-караган-

конкський регіояруси, у верхньому міоцені сарматський, меотичний та 

понтичний регіояруси, і у пліоцені кімерійський та куяльницький регіояруси 

[36]. 

Неогенові відклади на території дослідження представлені чергуванням 

глинистих і вапнистих алевритів, алевролітів, пісковиків, органогенно-

детритових вапняків  (черепашняків) світлосірих, кремових з кальцитовим 
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цементом, місцями ущільнених та глин темносірих, вапняковистих, а також 

мергелів.  

Слід відмітити, що на основі аналізу наявних стратиграфічних матеріалів 

та фактичного матеріалу палеонтологічної бази у роботах [45,46] дослідники 

В.П. Гнідинець, К.Г. Григорчук, С.М. Захорчук, П.Ф. Гожик, І.Д. Багрій, 

З.Я. Войцицький, П.В. Маслун, Л.Ф. Плотнікова уточнили стратифікацію 

крейдових відкладів. 

На рисунку1.5 наведена кореляційна схема через серію свердловин, які 

демонструють літологічні та стратиграфічні особливості ділянки досліджень. 

 

Рисунок 1.5– Схема кореляції по лінії свердловин Флангова-2, Голіцина-3, 

Архангельська-1, Штормова-3 [38]. 
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1.4 Нафтогазоносність ділянки досліджень 

На даний час орієнтовна щільність нерозвіданих видобувних ресурсів 

вуглеводнів в межах території досліджень становить 20-30 тис. т/км
2
. Станом на 

01.01.2016 року фонд об’єктів в межах території Каркінітського прогину 

складає серію виявлених та підготовлених об’єктів (рисунок 1.6): 

1) виявлених об’єктів 8: Миколаївська, Бортова, Пд.-Сх. Голіцинська, 

Східношмідта, КР-1, Мартівська, Тарханкутська, Зх. Крейдяна; 

2) підготовлених до буріння об’єктів 17: Анчоус, Зх. Флангова, Малікова, 

Мирна, Чарівна, Пд. Флангова, Зх. Голіцинська, Пд.-Зх. Голіцинська, 

Пд. Голіцинська (Центральна), Понтійська, Пн. Штормова, Штормова-

Глибинна, Сельського, Дипломна, Штильова, Прибійна, Альбатрос; 

3) виведені з негативними результатами: Флангова, Гамбурцева, 

Федорівська, Каркінітська. 

Фонд родовищ в межах території Каркінітського прогину складає 8 

родовищ: 

1) газових родовищ 6: Безіменне, Одеське, Південноголіцинське, 

Архангельське, Шмідтівське, Кримське; 

2) газоконденсатних родовищ 2: Штормове, Голіцинське. 

Коротка характеристика родовищ, що потрапляють у межі ділянки 

досліджень. 

Голіцинське газоконденсатне родовище розташоване в північній частині 

внутрішньої зони Каркінітско-Північнокримського прогину в межах 

чорноморського шельфу України на відстані 130 км від м. Одеса. Промислові 

припливи газу одержано в 1975 р. у свердловині №7-Голіцинська, яка відкрила 

перше родовища вуглеводнів в українському секторі Чорного моря. При її 

випробуванні виявлено три продуктивних майкопських горизонти: М-V, M-IV і 

M-III. Продуктивність нижньопалеоценових утворень вперше доведена у 

1976 р. при випробуванні свердловини №9-Голіцинська. Поклади газу та 

газоконденсату пов’язані з палеоценовими та майкопськими відкладами. 
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Родовище багатопластове. Промислова газоносність пов'язана з карбонатними 

утвореннями нижнього палеоцену і відкладами майкопської серії [47, 48].  

 

Рисунок 1.6 – Карта фонду структур Каркінітського прогину згідно з картою 

фонду структур Південного нафтогазоносного регіону України [49]. 

Газоконденсатний поклад цього горизонту масивно-пластовий 

склепінний, тектонічно екранований. Основна частина запасів сконцентрована 

в пісковикоподібних органогенно-детритових вапняках – колекторах тріщинно-

порового типу з високими ємнісними і фільтраційними властивостями на сході 

родовища. В майкопських горизонтах скупчення газу пластові склепінні з 

різновисотним положенням газо-водяних контактів у західному і східному 
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куполах антикліналі. Колектори теригенні порового і тріщинно-порового типів 

[24]. 

Родовище введено у промислову розробку у 1987 р. Станом на 2011 рік в 

межах родовища пробурені 44 свердловини з них 18 пошуково-розвідувальних 

свердловини та 26 експлуатаційних. Таким чином, більша частина розвіданих 

запасів родовища освоєна.  

Південноголіцинське родовище. Родовище розташоване в межах 

чорноморського шельфу України на відстані 60 км від смт. Чорноморське. В 

тектонічному відношенні приурочене до Каркінітсько-Північнокримського 

прогину. 

У 1981 р. при випробовуванні свердловини 17 виявлено два газоносних 

горизонти (М-III і M-V) в майкопських відкладах [24]. 

Промислова газоносність пов'язана з двома піщано-алевритовими 

горизонтами у верхній частині середнього майкопу. Колектори (піски, 

алевроліти, алеврити) порові і тріщинно-порові. Поклади пластові склепінні. 

Скупчення газу горизонту М-III на західній перикліналі структури обмежене 

літологічно [24]. 

Штормове газоконденсатне родовище розташоване у межах 

чорноморського шельфу України на відстані 82 км від смт. Чорноморське, на 

південному борту Каркінітсько-Північнокримського прогину. 

В межах родовища пробурені 26 свердловин, з них 3 розвідувальні, 3 

пошукові, 19 експлуатаційні та 1 розвідувально-експлуатаційна свердловини. 

Поклади газу та газоконденсату пов’язані з палеоценовими відкладами. 

Родовище відкрито у 1983 р., а введено у промислову розробку у 2003 р. [50]. 

У розрізі встановлені верхньокрейдові, палеогенові, неогенові-

антропогенові, карбонатні і теригенні утворення товщиною 500, 1400 і 700 м 

відповідно. 

Дослідно-промислова розробка родовища розпочата в 1993 р. з морської 

стаціонарної платформи. Експлуатаційне буріння продовжується. 
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Архангельське газове родовище розташоване в межах чорноморського 

шельфу України на відстані 66 км від смт. Чорноморське, на південному борту 

Каркінітсько-Північнокримського прогину на північний схід від Штормового 

газоконденсатного родовища.  

Структура виявлена в 1965 р. сейсморозвідкою МВХ. Підготовлена до 

пошукового буріння в 1975 р. по відбиваючих горизонтах Iб і IІб, пов'язаних з 

палеогеновими відкладами. За даними сейсмічних досліджень 1975 і 1981 рр. на 

глибині близько 800 м прогнозувався поклад газу. Пошуково-розвідувальне 

буріння проводилося в 1986-1989 рр. [51]. 

Поклади газу пов’язані з олігоценовими (майкопська серія) та 

середньоміоценовими відкладами. Родовище відкрито у 1987 р. та знаходиться 

у дослідно-промисловій розробці з 1992 р. Всього в межах родовища пробурені 

12 пошукових та розвідувальних свердловин, та експлуатується 9 свердловин 

[51]. У розкритому свердловинами розрізі встановлено палеогенові та 

неогенові-антропогенові переважно глинисто-карбонатні утворення. 

 

1.5 Геологічна модель формування відкладів нижньої крейди 

Основний тип зон вуглеводневих утворень Причорноморсько-Кримської 

нафтогазоносної області (НГО) – антиклінальний, має поширення практично на 

всіх великих структурно-тектонічних елементах північно-західного шельфу, а 

розвиток літологічно і тектонічно екранованих зон нафтогазонакопичення 

можна очікувати на більшості з них. 

Більш зрілі нафтогазоматеринські породи, що залягають глибше, повинні 

бути джерелом вуглеводнів, що спостерігаються на даній території. Це 

підтверджено аналізами вуглеводнів з цього району, які вказують на існування 

передкайнозойських, але післяюрських нафтогазоматеринських порід. Тому 

були зроблені висновки, що нафтогазоматеринські породи нижньої крейди є 

ймовірно джерелом вуглеводнів, що спостерігаються в межах північно-

західного шельфу. Міграція в більш молоді колектори найбільш ймовірно 

відбувалася через вертикальні тектонічні порушення [20,29, 52, 58]. 
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На думку авторів роботи [28] нижньокрейдова нафтогазоматеринська 

товща в межах найбільш зануреної частини Причорноморсько-Кримської 

частини НГО в даний час вже пройшла умови головної фази 

нафтогазоутворення (ГФН) і вже є нафтогазогенеруючою, з якоїв свою чергу 

генерує газоконденсат і газ. Площа її поширення в плані утворює овал в центрі 

Каркінітського прогину (рисунок 1.7). Газоконденсатна зона обмежена 

глибиною занурення нижньокрейдових відкладів до 4,5 км, а нижче 

розташовується нижня газова зона жорсткого термобаричного режиму. 

Нафтогенеруюча частина нижньої крейди утворює кільце, оперізуючи 

ділянку вуглеводнегенеруючих порід, і поширюється на крайову ступінь і 

західну частину Каламітського вала. У межах цих територій процеси 

формування вуглеводнів повинні протікати і зараз. По периферії НГО, 

докрейдові відклади не опускалися глибше 1,5-2 км, вони залишаються 

генеруючими і продукують вуглеводні. Генерація вуглеводнів (ВВ) з 

нижньокрейдових відкладів на акваторії північно-західного шельфу протягом 

всієї історії геологічного розвитку відбувалася в значному обсязі, цілком 

достатньому для формування промислових скупчень [52,53, 54]. 

 

Рисунок 1.7– Схема нафтогазогеологічного районування [24] 
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Дослідниками В.В. Глушко, С.П. Максимовою, Б.А. Соколовим [55, 

56, 57] виділяється в межах акваторії північно-західного шельфу 11 зон 

нафтогазонакопичення антиклінального типу: підняття субширотного 

простягання, розташовані в Криловському прогині і приурочені до розлому 

північного борту Переддобруджинського прогину; Прибережна, Голіцинська, 

Каркінітська, Михайлівська, Крайова, Ушакова, Гамбурцева-Тарханкутська, 

Каламітська, Севастопольська, Безіменна.  

Виділені зони скупчень вуглеводнів по нижньокрейдових відкладах в 

залежності від глибини залягання і просторово-планового положення можуть 

бути поділені на переважно газові, газоконденсатні, нафтові і змішані. 

Каркінітська антиклинальна зона імовірно нафтогазоконденсатна, 

Севастопольська та Каламітська– газонафтова.  

На основі даних моделювання  історії  занурення  та  прогріву  відкладів  

осадового чохла  Каркінітського  прогину, проведеного фахівцями компанії  

Simon  Petroleum Technology [58],  була встановлено, що нижньокрейдові 

відклади у Каркінітському прогині, знаходяться в діапазоні від нафтового вікна 

до післягазової стадії зрілості, а традиційно прийняті нафтогазоматеринські 

породи майкопської серії (олігоцен-нижній міоцен) знаходяться на стадії 

нафтового вікна лише у центральній частині Каркінітського прогину, що 

зображено на рисунку 1.8. Отже, більш зрілі нафтогазоматеринські породи, що 

залягають глибше, повинні бути джерелом вуглеводнів в межах даної території.  

Картування та моделювання зрілості верхньої частини нижньої крейди 

показують, що потенційні нафтогазоматеринські породи знаходяться у стадії 

газового вікна (та післягазової стадії) в межах Каркінітського прогину і на 

стадії нафтового вікна на прилягаючих територіях. Генераційний потенціал та 

якість потенційних нафтогазоматеринських порід в нижньокрейдових відкладах 

вивчені дуже слабо через відсутність матеріалів буріння. В межах 

Каркінітського прогину ці відклади представлені морськими аргілітами, які 

нагромаджувалися в умовах замкнутого басейну. Припускається, що вони 
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можуть генерувати вуглеводні. За межами Каркінітського прогину відклади 

нижньої крейди мають недостатню потужність, щоб згенерувати значні 

кількості вуглеводнів. 

 

Рисунок 1.8 – Карта зрілості нафтогазоматеринських порід по покрівлі 

відкладів нижньої крейди [52]. 

Отже, найбільш ймовірно, що нафтогазоматеринські породи, які досягли 

стадії газового/нафтового вікна на північно-західному шельфі, є обмеженими 

Каркінітським прогином [29]. Це підтверджується і іншими дослідженнями 

[55], які вказують на те, що нафтогазоматеринські породи апту-альбу є 

основним джерелом вуглеводнів на північно-західному шельфі.  

Нижньокрейдовий нафтогазоперспективний комплекс. Верхня частина 

комплексу розкрита свердловиною Голіцина № 3, де нафтогазносносніть не 

встановлена за відсутності випробувань. При бурінні зафіксовані підвищені 

газопоказники та періодичне часткове поглинання бурового розчину. За даними 

ГДС (справа свердловини) пористість відкладів у нижньокрейдовому 

нафтогазоперспективному комплексі складає близько 11-15 %.  

У відкладах альбського ярусу відкриті поклади газоконденсату на 

Тетянівському та нафти – на Октябрському родовищах. 
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Верхньокрейдовий нафтогазоперспективний комплекс складений 

переважно карбонатними, іноді теригенно-карбонатними, відкладами. 

Комплекс розкритий свердловинами на трьох площах: Гамбурцева, Голіцина, 

Флангова. У відкладах верхньої крейди відкриті поклади газу на родовищі 

Октябрське (K2сm), нафти – на Серебрянському (K2k), газоконденсату – на 

Шмідта (K2m). 

Прогнозування нафтогазоносності відкладів осадового чохла північно-

західного шельфу Чорного моря є важливою задачею при створенні геолого-

геофізичної моделі. Сучасні дослідники – О.П. Петровський, Т.О. Федченко та 

ін. [59] на основі створеної просторової інтегральної геолого-геофізичної 

моделі провели аналіз розподілу геогустинних властивостей в межах 

стратиграфічних горизонтів, виділили зони з покращеними колекторськими 

властивостями та запропонували подальші напрямки проведення геолого-

розвідувальних робіт в межах території досліджень. Автори зазначають, що 

найбільш перспективними об’єктами відкладів верхньокрейдового та 

палеценового віку є  об’єкти,  що  картуються в межах  структурного  носу  між  

структурами Флангова та Безіменна, в районі структури Мирна, від якої 

розущільнена ділянка поширюється в напрямку прогнозованого 

Західноголіцинського об’єкта. 

Аналізуючи результати багатьох досліджень в районі Північно-західного 

шельфу Чорного моря, можна сказати, що вони дають відповіді на значну 

кількість запитань, більшість яких стосується регіональних особливостей 

будови та властивостей об’єкту досліджень, стратифікації відкладів, їх 

структурно-тектонічної будови. Однак, питання деталізації, як структурних 

елементів так і кількісний прогноз властивостей об’єкту все ще залишається 

актуальним і таким, що потребує подальшого аналізу та досліджень. Зокрема, 

актуальним є вивчення взаємозв’язків між акустичними та петрофізичними 

властивостями об’єкту, побудови моделі розподілу коефіцієнтів пористості по 

окремим родовищам та в межах території вцілому, для більш поглибленого 

розуміння просторового розподілу ділянок з покращеними колекторськими 
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властивостями та прогнозування характеристик геологічного розрізу з більшим 

ступенем детальності. 

В даній дисертаційній роботі пропонується вирішити це питання шляхом 

побудови ефективної геолого-геофізичної моделі, яка включатиме основні 

геологічні, сейсмічні, геофізичні характеристики для території Каркінітського 

прогину. Особливу увагу автор пропонує приділити кількісному прогнозу 

розподілу коефіцієнтів відкритої пористості як усього осадового чохла вцілому 

так і відкладам крейди окремо, як високоперспективним відкладам 

досліджуваного регіону. 

 В межах Каркінітського прогину в різні роки проведено доволі велику 

кількість регіональних геолого-геофізичних досліджень, що в комплексі з 

результатами буріння визначили високий нафтогазоносний потенціал території, 

а разом з тим і складну будову. 

На даний час, на думку серії дослідників, деякі питання стратифікації та 

тектонічних особливостей регіону залишається відкритим і потребує 

подальших досліджень. 

На підставі аналізу наведених матеріалів, можна стверджувати, що 

відклади крейди є регіонально нафтогазоматеринськими та являються найменш 

вивченими і потребують подальших досліджень, зокрема досліджень 

швидкісних характеристик розповсюдження пружних хвиль та колекторських 

властивостей розрізу, які можуть надати додаткову інформацію, що 

принципово підвищить інтерес дослідників до даного регіону. 
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2 РОЗДІЛ  

МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 

2.1 Класифікація геолого-геофізичних моделей по стадіях 

геологорозвідувальних робіт від прогнозних до визначених компонент 

моделі 

Побудова моделей перспективних об’єктів на нафту та газ є, і залишиться в 

подальшому, невід’ємним атрибутом сучасного геологорозвідувального процесу, 

який постійно вдосконалюється. В нафтогазовій галузі, як і в будь-якій сфері 

діяльності, людина застосовує методи моделювання. З метою підвищення 

надійності і достовірності результатів розвідувальних робіт для пошуків 

родовищ вуглеводнів на сучасному етапі найбільш ефективною є методика і 

технологія комплексного аналізу даних сейсморозвідки, свердловинної геофізики 

та наявної геологічної та промислової інформації, тобто побудова геолого-

геофізичної моделі площі або родовища. Класифікація геолого-геофізичних 

моделей по стадіях геологорозвідувальних робіт наведена в таблиці 2.1. 

Фізичними передумовами комплексної інтерпретації є наявність прямих і 

непрямих зв'язків між полями, що реєструються на денній поверхні та у 

свердловині, і розташованими на глибині з нафтогазовими покладами, які 

приурочені до структур різних типів. Для комплексного аналізу необхідне 

розуміння історії геолого-тектонічного формування родовищ і процесів 

накопичення вуглеводнів, прямих і непрямих зв'язків між полями. Родовища ВВ 

є багатокомпонентними багатофазовими об'єктами, які контрастують з 

оточуючим середовищем за генезисом або морфологією та відображаються в 

макро- і мікроструктурі геофізичних полів [23]. 

На сьогоднішній день приріст запасів нафти та газу, підтримка і 

збільшення власного видобутку пов’язано із залученням в розробку і 

експлуатацію складно-побудованих родовищ в пошуково-розвідувальному плані: 

розташування свердловин з інтервалом більше ніж 500 метрів одна від одної, 

розрізи, що суттєво відрізняються за літологією, фільтраційно-ємнісними 
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властивостями, характеризуються складною системою розломів та мають інші 

супутні ускладнюючі фактори. 

Сучасними дослідниками створена значна кількість теоретичних, 

емпіричних, напівемпіричних моделей середовищ [5, 60, 61], за допомогою яких 

можна досить добре описати реальне середовище і здійснити прогноз значень 

геофізичних параметрів. З урахуванням різноманітності моделей, важливе 

значення має характеризація моделлю ефективного середовища, яка б найбільш 

повно відображала апріорну геологічну інформацію. Кінцева модель дозволяє 

зрозуміти, зміна яких параметрів (пористість, насичення, літологія) або їх 

комплекс, має найбільший вплив на характеристики сейсмічного сигналу, 

забезпечує правильність інтерпретації результатів геофізичних досліджень і, як 

наслідок, зниження геологічних ризиків під час планування розвідувального та 

експлуатаційного буріння та дорозвідки вцілому[62]. 

Якісно нові можливості комплексної інтерпретації кінематичних і 

динамічних параметрів даних сейсморозвідувальних досліджень відкривають 

сучасні комп'ютерні технології обробки і інтерпретації сейсмічних даних, які 

одержують за методикою багатократних перекриттів. Детальне вивчення 

ефективних параметрів часових полів і полів амплітуд представлені до розгляду 

Ю.В. Різниченко [63] і Н.Н. Пузирьовим [64]. Це дозволило не тільки підвищити 

точність вимірювання і достовірність виділення сейсмічних хвиль на тлі 

різноманітних завад, але і одержувати дані для уточнення латеральної і 

вертикальної неоднорідності розрізу шляхом розв’язку зворотних кінематичних і 

динамічних задач.  

Починаючи з 80-х років XX ст. цими питаннями займалися вчені 

колишнього СРСР: А.Г. Авербух, Г.Н. Боганик, Р.М. Бембель, С.В. Гольдін, 

Г.Н. Гогоненков, Ф.М. Гольцман, В.М. Глоговський, С.А. Гриценко, Е.А. Козлов, 

М.Б. Коростишевський, З.Н. Лозінський, І.А. Мушин, С.П. Перельман, 

С.Н. Птецов, Д.І. Судварга, А.К. Урупов, В.С. Черняк,  А.К. Яновський і ін.; і за 

межами бувшого СРСР: Anstey, Amundsen, Berkhout, Brooks, Brouwer, Brown, 

Cara, Claerbout, Dobrin, Ikelle, Geldart, Henri, Helbig, Kearey, Kleyn, Lines, 

Newrick, Savit, Sheriff, Telford,  Yilmaz, Waters. Серед вітчизняних дослідників, 
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що займалися практичними та теоретичними реалізаціями побудови 

різноманітних моделей геологічного середовища можна виділити: 

О. Верпаховську, С. Вижву, О. Вандер, В. Гладуна, В. Горбунова, Д. Кекуха, 

Г.Лісного, В. Маляра, В. Мерщія, О. Петровського, Г. Продайводу, С. Стовбу, 

А. Тищенка, Ю. Тяпкіна, Ю. Філатова, В. Цибульського. 

Геологічні об'єкти, загалом, і нафтогазові родовища зокрема, відносяться до 

класу довільно організованих систем, які в більшості випадків не підлягають 

детальному кількісному опису у строгій математичній формі. Тому на практиці 

замість визначення залежностей, які детально описують об'єкт, використовується 

поняття геолого-геофізичної моделі, що являє собою апроксимований варіант 

об'єкта і характеризує найбільш суттєві риси його будови. При цьому ступінь 

апроксимації прямо залежить від фактичних геологічних даних (кількості 

об'єктів вивчення), які використовуються як еталони або навчальні приклади. 

За допомогою сформованої комплексної геолого-геофізичної моделі 

родовища (ГГМ) можна за багатовимірними геолого-геофізичними 

характеристиками не тільки виявити контури покладу ВВ в рамках площ 

вивчення, але і за наявності свердловинних даних, провести, з достатнім 

ступенем достовірності, кількісну оцінку характеру зміни різних прогнозних 

параметрів, які визначають колекторські властивості порід, ступінь 

нафтогазонасиченості і дати оцінку прогнозних ресурсів ВВ. 

Наприклад, для нетрадиційних типів вуглеводнів побудова тривимірної (3D) 

моделі є не менш важливим етапом вивчення нафтогазоносності об’єкта, ніж для 

традиційних покладів. У роботі [1] за результатами проведеного комп’ютерного 

моделювання, на основі петрофізичних досліджень, ГДС та відомостей про 

геологічну будову було розраховано площу поширення та ефективні товщини 

потенційних покладів. Визначено об’ємні параметри інтервалів перспективних 

горизонтів в покладах нетрадиційних типів вуглеводнів. 

ГГМ будується шляхом заповнення сформованого геометричного каркасу 

об’єкта досліджень (геометричної моделі) літо-фаціальними, петрофізичними та 

фільтраційно-ємнісними властивостями за визначеними функціональними 

залежностями [65]. 
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Узагальнена технологічна схема побудови комплексної геолого-геофізичної 

моделі представлена на рисунку 2.1. Такий підхід дозволяє простежити розвиток 

моделі в залежності від кількості наявної інформації та робить можливим 

планування подальших геологорозвідувальних робіт під час пошуків і розвідки 

родовищ вуглеводнів. 

 

Рисунок 2.1 – Технологічна схема побудови комплексної геолого-геофізичної 

моделі. [66] 
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Таблиця 2.1– Класифікація геолого-геофізичних моделей по стадіях розробки моделей [66] 
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ен
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ел
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Геологічна Фізико-геологічна 

В
и

зн
а

ч
ен

і 
к

о
м

п
о
н

ен
т
и

 м
о

д
ел

і 

Первинна Зональна Структурна Статична Динамічна 

Визначені перспективи 

нафтогазоносності території 

Визначене просторове 

розміщення 

структуроутворюючих 

елементів та зон формування 

пасток вуглеводнів 

Геометрична (структурна) 

будова нижнього 

напівпростору, визначена 

по сейсмічних відбиваючих 

горизонтах на основі 

обробки інтерпретації 

сейсмозаписів з аналізом 

швидкісних параметрів 

хвиль та динамічних 

характеристик сейсмічних 

сигналів 

Просторова будова об’єкту 

досліджень з визначенням 

положення геологічних 

границь, поверхонь 

неузгоджень, інтрузій та 

розущільнених зон, а також з 

встановленими або 

оціненими характеристиками 

літофаціального складу 

(колекторських 

властивостей) та 

флюїдонасиченості гірських 

порід 

Просторовий розподіл 

нафтогазоносних об’єктів з 

визначеними ємнісними та 

фільтраційними 

характеристиками 

продуктивних утворень, 

складом і параметрами 

флюїдів, включаючи фазові 

проникнення, з 

встановленим розподілом 

гідродинамічних зв’язків і 

заданою схемою розробки 

покладів, включаючи 

експлуатаційні показники, 

а також динамічну 

структуру (інформаційну 

систему) аналізу 

характеристик реальних та 

модельних процесів 

видобутку вуглеводневої 

сировини 

Структурно-тектонічні схеми по 

основних седиментаційних 

(стратиграфічних) комплексах та 

диз’юнктивних дислокацій; 

геоінформаційна (географічна) 

база даних; загальна інформація 

про реальні або передбачувані (по 

прогнозах, по аналогіях) 

петрофізичні і колекторські 

властивості геологічних утворень, 

включаючи ємнісні та 

фільтраційні параметри; загальні 

відомості про нафтогазоносність 

району з наближеними 

кількісними характеристиками 

потенційних пасток вуглеводнів і 

покладів; орієнтовані дані по 

промислово-фізичних 

властивостях 

Узагальнені дані про 

відповідність промислово-

фізичних властивостей 

гірських порід визначеним 

перспективним 

стратиграфічним одиницям 

або тектонічним блокам; 

стохастичні закономірності, 

що описують залежності 

розподілу перспектив 

нафтогазоносності відносно 

характерних структурних 

форм фундаменту та 

осадового чохла прогнозні 

характеристики продуктивних 

товщ по аналогії з районами 

нафтогазовидобування, які 

межують з територією 

досліджень 

Опосередковані оцінки 

ємнісних та фільтраційних 

характеристик осадових 

утворень; стохастичні 

зв’язки між атрибутами 

сейсмічного хвильового 

поля (швидкісними і 

динамічними) та 

оціночними параметрами 

колекторських 

властивостей і насиченістю 

колекторів; узагальнені 

дані про типи та 

діагностичні ознаки пасток 

нафти і газу. 

Функціональні або 

стохастичні зв’язки між 

визначеними властивостями 

колекторів та 

характеристиками пасток 

вуглеводнів розрізу; 

прогнозні параметри таких 

пасток та дані про пластові 

умови по аналогії з відомими 

продуктивними об’ктами. 

Дані про стан насиченої 

товщі, в першу чергу – 

тиски і очікувані дебіти 

свердловин. 

 
Проектування регіональних 

досліджень 

Проектування регіональної 

або пошукової 

2Dсейсморозвідки 

Проектування детальної 

сейсморозвідки 2D, 3D, 

пошукового буріння 

Проектування 

високороздільної 

сейсморозвідки 3D, 

розвідувального буріння 

Проектування розробки 

покладів та моніторингу 

експлуатації родовища 
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Узагальнені складові процесу моделювання  

1) Об’єкт 

Процес переходу об'єкта від одного типу до іншого знаходить 

відображення як у стадійності пошуково-розвідувальних робіт, так і в 

категорійності запасів і ресурсів нафти і газу. Це відноситься і до об'єктів типу 

резервуарів, в яких відбуваються гідродинамічні процеси. Таким чином, 

стадійність нафтового проекту визначає різницю між геологічними об'єктами 

на різних етапах. 

2) Параметри і характеристики об'єкта 

Група 1 – прямі характеристики геологічного середовища: пористість, 

глибина покрівлі, нафтогазонасиченість і т. п. 

Група 2 – включає непрямі характеристики геологічного середовища, що 

дозволяють визначити або розрахувати параметри групи 1: позірний опір, час 

пробігу хвилі t0 та ін. Необхідно враховувати зміни параметрів в просторі в 

залежності від розмірів моделі і поставлених задач. 

3) Процес моделювання 

Постановка завдання. 

Збір вихідних даних. Для нафтових проектів – це дані сеймо-, граві- і 

магніторозвідки, ГДС, аналіз керна, фізико-хімічних властивостей, результати 

випробувань та ін. 

Верифікація даних – аналіз якості даних і видалення з подальшого 

моделювання бракованих або недостовірних даних, перевірка відповідність 

різних методів. Обов’язки виконавців: знання роздільної здатності методів і їх 

достовірності, розуміння можливих технічних чи технологічних особливостей 

отримання інформації. 

Моделювання – перерахунок непрямих геолого-геофізичних параметрів в 

характеристики середовища, або інтерпретацію даних, інтерполяція точкових 

даних на весь геологічний обсяг, побудова моделі, аналіз результатів та їх 

оцінка. 
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4) Розробка і експлуатація 

Побудова тривимірних моделей на основі дослідних робіт та архівних 

даних. Вихідна інформація, її повнота і достовірність багато в чому 

визначають точність і коректність моделей.  

Архіви – забезпечення збереження, доступності та повноти інформації. 

Якість даних, коректність їх отримання, підтвердження їх подальшими 

дослідженнями залежить від першоджерела їх отримання. 

Отримані результати зберігаються в базах даних, які відрізняються від 

архівів перевіркою однозначності інформації, достовірністю та програмним 

забезпеченням.  

Геологічні моделі. Для нормального інформаційного забезпечення 

нафтових проектів необхідна наявність всіх трьох елементів: архівів, баз даних 

і геологічних моделей.  

5) Створення та моніторинг геологічних моделей 

Відмінна особливість моделей полягає в тому, що вони не просто 

створюються на якійсь стадії нафтового проекту, але і розвиваються, 

уточнюються та моніторяться. Набір засобів, у тому числі і комп'ютерних, для 

інтерпретації та інтерполяції параметрів, ув'язки методів, які мають різну 

роздільну здатність, дуже великий, тому «повторення експерименту» не 

передбачає покращення якості моделі. 

2.2 Сейсмогеологічне моделювання 

У даній роботі автор пропонує використовувати сучасні методичні 

підходи сейсмічного моделювання, які дозволять зробити внесок у вирішення 

проблем пошуку нафти і газу та характеристики геологічного розрізу в 

осадовому басейні Каркінітского прогину. В наш час, сейсмічне моделювання 

можна розглядати як сполучний інструмент між реальними геофізичними 

даними і «робочою» геологічною або геолого-промисловою моделлю. На 

основі побудованих синтетичних сейсмічних моделей можливо отримувати 
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додаткову сейсмічну інформацію, аналізуючи наявну геологічну модель під 

різними кутами спостереження [67]. 

Сейсмічні розрізи – це імпульсна частотна характеристика середовища, 

розглядається як джерело інформації досліджуваних товщ, змін динамічних 

параметрів сигналу, що в сукупності дає можливість отримати досить 

достовірну інформацію про зони розподілу тих чи інших властивостей 

середовища. Використання синтетичного сейсмічного моделювання 

передбачає також вивчення наступних параметрів: пружні характеристики 

пластів, геометрія розрізу, деякі колекторські властивості, стратиграфічні і 

тектонічні особливості. Ці параметри визначають сейсмічну хвильову картину 

при проведенні синтетичного моделювання [3,5, 68]. 

Сейсмогеологічна модель – як частковий випадок комплексної геолого-

геофізичної моделі. Серед геофізичних методів сейсморозвідка займає 

домінуючу позицію у технологічному ланцюжку моделювання родовищ 

вуглеводнів. Окрім традиційних задач встановлення геометричної будови 

нафтогазоносних об’єктів, останнім часом став можливим перехід до 

безпосереднього визначення фізичних параметрів середовища за сейсмічними 

даними [69, 93, 95]. Зокрема, на сучасному етапі важливою складовою 

геологорозвідувального процесу є сейсмічні дослідження, для яких 

досконалість методики спостережень, якість обробки і інтерпретації даних 

значною мірою обумовлюють  достовірність прогнозування геологічної 

будови продуктивних структур. 

Геологічна модель вирішує статичну задачу відтворення геометричної 

структури нафтогазонасичених комплексів і розподілу щільності запасів у 

об’ємі. Така модель є базовою на подальших етапах моделювання з 

визначеними функціями оперування даними, розрахунками та візуалізацією 

результатів.  

Геолого-математичне моделювання застосовується для кількісного 

аналізу систем розробки покладів вуглеводнів та експериментального 

обґрунтування робочого процесу експлуатації. Геолого-математична модель – 
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формальний опис пластових умов, явищ та процесів, які відбуваються при 

розробці. Геолого-математичне моделювання має значно довшу історію 

розвитку, детально розроблену теоретичну базу та програмне забезпечення.  

На даний час відбувається об’єднання сейсмогеологічного та геолого-

математичного методів моделювання, які спрямовані на відтворення 

структури родовища, що стає в сучасному світі ключовим інструментом при 

розробці родовищ вуглеводнів. 

 

2.3 Програмно-технологічні засоби побудови моделей перспективних 

об’єктів та родовищ вуглеводнів 

З метою отримання достовірних результатів про стан продуктивних 

покладів та вміщуючих порід, структурних особливостей, виокремлення 

інженерно-геологічних комплексів (в залежності від масштабу задач, що 

вирішуються) постає завдання створити таку модель родовища, яка б містила 

всю необхідну інформацію з можливістю її систематизації, статистичної 

обробки фізико-геологічних властивостей порід і встановлення основних 

зв’язків між ними, аналізу інформації. 

Цифрові геологічні моделі в основному є формалізованим образом у 

вигляді набору окремих шарів геологічного середовища. Варіації параметрів, 

які описують основні характеристики порід у пластах (параметричне 

наповнення моделі), і геометрія пластів (структурний каркас моделі) дають 

змогу досягнути необхідної математичної апроксимації реального 

геологічного середовища, що дозволяє вирішувати ті чи інші інтерпретаційні 

задачі – від підбору акустичних параметрів середовища методом сейсмічної 

інверсії до підрахунку запасів і проведення гідродинамічних розрахунків [64].  

Однією з найбільших проблем при проведенні геологічного моделювання 

є вибір детальності моделі, кількості шарів та комірок з набором фіксованих 

параметрів. Детальність апроксимації реального геологічного розрізу, з одного 

боку, повинна забезпечувати вирішення поставленої інтерпретаційної задачі, а 
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з іншого – тісно бути пов’язаною з роздільною здатністю методів геофізики і 

можливостями обчислювальної техніки. 

Основою структурного каркасу цифрової геологічної моделі, як правило, 

є поверхні, отримані шляхом відслідковування на часових розрізах і 

наступного картування так званих реперних чи опорних сейсмічних 

горизонтів.  

Для більшості моделей вищезазначених параметрів достатньо, але як для 

«демонстраційних» моделей. Однак, якщо використовувати модель для 

вирішення конкретних виробничих чи наукових задач (інтерпретаційних), 

необхідно дотримуватися конкретних вимог. Такі моделі множна називати 

«ефективними».  

Нижче по тексту автором приводяться основні програмно-технологічні 

засоби, що у певній мірі забезпечують вирішення комплексних задач 

моделювання. 

SeisSpace Software for ProMAX, Halliburton, (США) 

SeisSpace програмне забезпечення, що є вдосконаленою версією системи 

обробки ProMAX. В даній версії додані такі компоненти, як: 

функціональність, зручність використання завдяки оновленому інтерфейсу, 

продуктивність оновлень, що суттєво збільшить швидкість обробки 

сейсмічних даних. 

Основні компоненти програмного забезпечення SeisSpace включають 

користувацький інтерфейс, який зручно об’єднує декілька задач і процесів в 

один, які в системі ProMAX виконувалися окремо. 

Ця система поєднує в собі простоту використання з ефективними 

інструментами аналізу, найкращими геофізичними алгоритмами і 

оптимізовану інфраструктуру паралельної обробки. SeisSpace дає можливість 

підвищити продуктивність, скоротити період циклу обробки проекту і в 

кінцевому результаті знизити ризик буріння.   

За допомогою інструментів SeisSpace можливе редагування та керування 

декількома потоками одночасно. Технологія розроблена краще розуміння 
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природи сейсмічних даних за рахунок використання інструментів візуалізації, 

які дозволяють швидко продивлятися «до» та «після» застосування певної 

процедури розрізи. Потужність та гнучкість програмного забезпечення 

дозволяє покращити розуміння геологічної будови району. Це сприяє побудові 

оптимальної сейсмогеологічної моделі [70]. 

Переваги SeisSpace 

1) оптимізація процесу обробки значень: методи розпаралелювання 

забезпечують більш ефективну обробку даних; 

2) цілісність даних в складних геологічних умовах: робота з геологічною 

інформацією, видалення завад без знищення корисної інформації; 

3) темпи виробництва та продуктивність; 

4) підтримка великих об’ємів 3D даних: новий мульти-азимутальний 

підхід в обробці може значно використовувати значно більші об’єми даних; 

5) сейсмічна інтерпретація: тісна співпраця між процесом та 

інтерпретацією, що забезпечує швидке та більш глибоке розуміння даних, 

амплітуд та сейсмічних відображень; 

6) спеціально розроблена преміум платформа з власними алгоритмами 

для нафтових компаній фірмові новітні технології  і простота у використанні.  

Використання даного програмного продукту значно скоротило терміни 

виконання етапу дисертаційної роботи, в якому проводилася обробка 

сейсмічних даних. За рахунок покращеної візуалізації проміжних результатів 

обробки, автором був сформований спеціалізований граф обробки 2D 

сейсмічних даних Каркінітського прогину.  

Tesseral Technologies  

Програма Tesseral призначена для побудови параметричної моделі розрізу 

за сейсмічними і геофізичними (свердловинними) даними [71]. На підставі 

побудованої моделі з розміщеними сейсмічними джерелами і приймачами, 

виконується розрахунок синтетичних сейсмограм. Розрахунок реалізований на 

базі методу кінцевих елементів. З метою об'єднання в одному продукті кращих 
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якостей обох підходів моделювання, в програму TesseralPro включений блок 

променевого трасування. 

Тессерал 2-D це перший загальнодоступний комерційний програмний 

пакет моделювання сейсмічного (акустичного) поля з вбудованим графічним 

інтерфейсом, реалізований на персональному комп'ютері. Він дозволяє 

задавати різні системи сейсмічних спостережень, проводити побудову 

цифрових моделей складних сейсмогеологічних розрізів і розраховувати 

поширення коливань в неоднорідному середовищі точніше і значно швидше, 

ніж це було до сучасного періоду.Тессерал 2-D використовує точну і швидку 

схему обчислень, основану на кінцево-різницевому методі, що дає можливість 

в найкоротші терміни виконувати моделювання для геологічних середовищ 

будь-якої складності, включаючи комбінацію твердих тіл і рідких.  

Тессерал 2-D створений для інтерактивного аналізу, перевірки глибинно-

швидкісних моделей і може бути легко вбудований в загальноприйнятий 

процес обробки і інтерпретації сейсмічної інформації.  

Tesseral Pro – це нова реалізація програмного забезпечення наоснові 

пакетів Tesseral 2D. Програмне забезпечення дозволяє створювати глибинно-

швидкісні моделі по каротажних даних, структурних картах, 2D і 3D 

сейсмічних швидкісних моделях, для розрахунку синтетичних даних побудови 

2D-моделей, і також як підготовка до розрахунку 2.5-D завдань.TesseralPro 

дозволяє створення тонкошаруватих моделей з великою точністю і 

правильністю моделювання. Поряд з каротажними даними, користувач може 

ввести додаткові дані, такі як: координати свердловини і інклінометрії, 

стратиграфія і т.д. 

Hampson-Russell, CGG Company 

Hampson-Russell забезпечує потужний комплекс засобів обробки, 

інтерпретації та кореляції промислових геофізичних і сейсмічних даних. 

Даний програмний продукт охоплює всі аспекти сейсморозвідки та 

характеристики пласта.  
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Основними модулями, які застосовувалися для виконання поставлених 

задач в даній дисертаційній роботі були:  

AVO – аналіз, що надає можливість зробити розрахунок AVO атрибутів, 

пост-обробку даних до підсумовування, аналіз зміни амплітуд з віддаленням 

та інші. 

STRATA – сейсмічна інверсія: побудова початкових моделей, фільтрація 

моделей, аналіз якості інверсії до розрахунку всього об’єму даних, інверсія 

«до» та «після» підсумовування.  

EMERGE – багатоатрибутний прогноз властивостей: створення 

петрофізичних атрибутів по сейсмічних даних, прогноз каротажу по іншим 

методах каротажу, швидка оцінка значень атрибутів, багатоатрибутний аналіз, 

перевірка результатів.  

AFI – прогнозування флюїду по даних AVO: кількісна оцінка 

невизначеність моделювання, побудова карт ймовірності флюїда [72]. 

Schlumberger PETREL 

Найрозповсюдженіші програмні продукти і послуги згруповані за 

напрямками і утворюють технологічний ланцюжок моделювання, розробки і 

прийняття рішень в області розвідки і розробки родовищ нафти і газу. 

Інтерпретація і геологічне моделювання, гідродинамічне моделювання 

розробки родовищ вуглеводнів. Моніторинг, аналіз, моделювання та 

управління процесами видобутку. Проектування і моніторинг буріння 

свердловин, оптимізація процесу буріння. 

Schlumberger Oil Field Manager (OFM) – програмний продукт OFM був 

розроблений, як ефективний інструмент для візуалізації, зіставлення та аналізу 

геологічних і промислових даних при виконанні різних інженерних завдань. 

OFM містить набір потужних, інтегрованих програмних модулів, які досить 

легко налаштовуються, що дозволяє спостерігати і керувати процесом 

розробки нафтогазового родовища протягом усього періоду експлуатації. 

Потужні та надійні інструменти, такі як, модулі картопобудови, графіки, звіти, 

аналіз кривих падіння видобутку, дозволяють скоротити витрати часу на 
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виконання трудомістких процесів і зосередитися на вирішенні завдань 

інтенсифікації видобутку. 

Schlumberger Techsia Techlog – новий програмний комплекс для 

петрофізичної інтерпретації. На сьогоднішній день петрофізика вимагає високі 

вимоги як до фахівця, так і до програмного забезпечення, з яким він працює. 

Тому потужність і функціонал програмного продукту можуть стати 

вирішальними факторами, що визначають якість петрофізичної 

інтерпретації [73, 89, 90]. 

ROXAR Emerson 

Roxar входить до підрозділу Emerson Process Management – надає 

користувачам повний цикл моделювання, починаючи від сейсмічних даних і 

закінчуючи гідродинамічним моделюванням. Даний програмний продукт 

дозволяє користувачам не тільки створити геологічну модель з використанням 

даних сейсморозвідки, а й оцінити невизначеність вихідної інформації 

безпосередньо в процесі проведення інтерпретації.  

 

2.4 Концепція ефективної сейсмогеологічної моделі 

Ефективна сейсмогеологічна модель – це спрощене представлення 

реального геологічного розрізу, для якого розрахункове поле пружних хвиль 

задовільно відповідає спостереженому. Вибір моделі залежить від поставленої 

геологічної задачі, методу сейсмічної розвідки, особливості геологічного 

розрізу, відомих шляхів розв’язку оберненої задачі в даних умовах. 

Ефективні пружні властивості геологічного середовища, як зазначається 

у роботі [74], визначаються властивостями структурних елементів, 

геометричними параметрами його структури та характером зв’язку між 

компонентами, впливом тиску й температури. Стійкість розв’язку оберненої 

задачі одержують шляхом побудови розрахункових схем, оптимальних у 

статистичному розумінні і ідеальних у розрахунковому відношенні. Останнє 

особливо важливо при обробці сейсморозвідувальних даних, які відрізняються 

великим об’ємом вихідної інформації[5, 3, 6,10]. 
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Як зазначає Глубоковских С.М., ефективні значення сейсмічних 

властивостей – це осереднені значення в масштабах довжини хвилі [67]. Такий 

висновок зроблений на підставі співвідношення між характерними 

просторовими і часовими масштабами сейсмічних сигналів і елементів 

структури середовища, що досліджується.  

Застосовуючи метод осереднення, з відомими параметрами форми 

тріщин середовища, фізичного змісту їх деформування та іншої апріорної 

геолого-геофізичної інформації, можна сформувати сейсмоакустичну модель 

тріщинно-порового колектору, яка наближена до реального геологічного 

середовища. Далі на її основі розробити процедури обробки та інтерпретації 

сейсмічних спостережень, які оптимально відповідатимуть досліджуваному 

об’єкту. Такий послідовний підхід дає можливість отримувати обґрунтований 

сейсмічний прогноз колекторських властивостей нафтогазових резервуарів. 

Поряд з геологічним моделюванням при нафтогазопошукових роботах, 

не менш важливим є  застосовування математичного моделювання. В геології 

та геофізиці досить успішно використовується  наближення  суцільного  

середовища,  що відіграє  важливу  роль  у  дослідженні  широкого  кола 

геолого-геофізичних проблем. Актуальність  проблеми  математичного  

моделювання,  полягає  в  необхідності  найбільш  повного  вилучення  

інформації  при  інтерпретації  ультразвукових  дослідженнях  керна  глибоких 

і надглибоких свердловин та вирішення задач прогнозування геологічного 

розрізу [2,7]. 

Бондарєв В.І., Крилатков С.М., Курашова І.А. демонструють технології 

отримання швидкісних моделей геологічних середовищ на основі 

використання дифрагованих хвиль [75]. Для реалізації подібної технології, 

необхідною умовою є те, що у рівняння повинна входити величина швидкості 

пружних хвиль. В основу таких перетворень покладена ефективна швидкісна 

модель. Щоб підібрати ефективну величину швидкості для різних глибин, 

необхідно було провести аналіз вихідних сейсмограм (апріорних). Для цього 

може бути застосована модернізована технологія побудови вертикальних 
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спектрів швидкостей за сейсмограмами спільної точки вибуху, яка нагадує 

стандартний спосіб отримання вертикальних спектрів швидкостей у МСГТ 

(метод спільної глибинної точки). Проведені дослідження свідчать про те, що 

швидкісний аналіз, який виконується за вказаною технологією, дозволяє 

побудувати швидкісну модель, яка характеризує середовище не тільки з 

виокремленням динамічних особливостей відбитих хвиль, але і відкриває 

можливості визначення моделі середовища на основі використання 

дифракційних і розсіяних компонент хвильового поля. Дана методика частіше 

за все може бути використана у випадках, коли дифракційні і розсіяні 

компоненти хвильового поля є основним інструментом вивчення будови 

геологічного середовища. Це актуально у випадку, коли основним завданням 

сейсморозвідки є задача вивчення областей підвищеної тріщинуватості у 

колекторах на родовищах нафти і газу.  

Згідно загальноприйнятих уявлень, під моделюванням покладів слід 

розуміти процес відображення природних (геологічних) утворень у сукупності 

характеристик, які описують найбільш важливі змістовні властивості об’єктів 

(структурні форми залягання, насиченість, проникність порід, розподіл тисків, 

параметри флюїдонасичення, тощо) [6]. 

З метою задоволення постійно зростаючої потреби в розвитку нафтових і 

газових родовищ, інтенсивно еволюціонують конфігурація та параметри 

системи сейсмічних спостережень (методи дослідження та інтерпретації 

геологічних, сейсмічних даних). Сейсмічне моделювання є одним з основних 

інструментів для зв’язку геології з сейсморозвідкою. На основі фізичного та 

математичного моделювання, можливо краще зрозуміти зв’язок сейсмічних 

даних з геологічною будовою, визначити розривні порушення, природу 

виникнення тих чи інших сейсмічних відбиттів. 

Умовно сейсмічне моделювання в залежності від типу рівняння, що 

використовується для розв’язку поставленої задачі можна розділити на два 

типи: 1) однохвильове рівняння (one-wayequation), яке не включає кратні 
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хвилі; 2) повнохвильове рівняння, при розв’язку якого включаються кратні 

хвилі та різні хвилі-завади.   

Сейсмічне моделювання відтворює процес розповсюдження відбиттів 

(хвиль) від джерела до приймача. Дає можливість отримати сейсмічні дані, 

практично ідентичні тим, які можуть бути спостережені при проведенні 

польових сейсмічних робіт із застосуванням такої ж системи спостережень.  

Моделювання сейсмічних даних технічно можливе при виконанні 

математичного розв’язку рівняння розповсюдження сейсмічних хвиль. Ідея 

розробки таких моделей полягає в співставленні синтетичної та реальної 

сейсмограми об’єкту досліджень.  

Переваги сейсмічного моделювання очевидні, без високих фінансових 

затрат видається можливим задавати та в режимі реального часу змінювати, 

достатню кількість різноманітних геологічних параметрів, при цьому 

вивчаючи поведінку хвильового поля у процесі змін даних параметрів. 

Під час вирішення задач сейсмічного моделюванням застосовуються такі 

найбільш розповсюджені методики та методи: трасування променів (хвиль), 

згорточне моделювання, теоретичні 1D-сейсмограми, кінцево-різницеве 

моделювання, псевдо-спектральний метод, метод кінцевих елементів, 

моделювання Гусівського пучка, моделювання по Кірхгофу [76]. 

Коректність і правильність побудови моделі залежить від повноти 

геолого-геофізичної інформації, геолого-промислових даних і програмного 

забезпечення. 

Синтетичні сейсмограми, застосування хвильового рівняння 2D часової 

міграції, відновлення істинних амплітуд, 2D-3D сейсмічне моделювання – 

основні сучасні засоби, які використовуються для пошуків та розвідки 

нафтогазоперспективних об’єктів, та безпосередньо для нарощування темпів 

видобутку нафти та газу.  

Найважливішою перевагою моделювання є те, що рельєф місцевості 

може бути довільним, при цьому генеруються прямі і розсіяні поверхневі 

хвилі, які є одним з основних джерел регулярних заваду сейсморозвідці. Під 
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час моделювання ВСП є можливість використовувати хвильові поля в похилій 

свердловині, що важливо в зв'язку з розвитком технології кущового похилого і 

горизонтального буріння. Як зазначають розробники, пакет Tesseral має 

унікальні можливості, яких немає в інших програмних продуктах, він  

реалізовує променевий метод моделювання, скалярний або акустичне 

хвильове рівняння, матричний метод Хаскела-Томпсона [77, 78]. 

Найважливішою характеристикою пакета Tesseral є можливість моделювання 

ефектів, пов'язаних з тонковерствуватими пружними моделями. При цьому, 

завдяки рішенню точного векторного рівняння, присутні можливості для 

моделювання таких практично важливих сейсмічних ефектів, як 

квазіанізотропія, інтерференційний резонанс, вплив тонкошаруватості на 

AVO-ефекти.  

Комплексування даних сейсморозвідки і результатів геолого-

геофізичного дослідження розрізів свердловин дозволило значно підвищити 

достовірність не лише структурних побудов по відбиваючих горизонтах, але й 

вивчення будови покладів нафти і газу, що у свою чергу забезпечує 

раціональніше розміщення розвідувальних та експлуатаційних свердловин. 

Основною метою комплексної інтерпретації даних геофізичних 

досліджень свердловин (ГДС) і сейсморозвідки є прогноз зон розвитку 

колекторів певного генетичного типу та зон їх виклинювання, тобто виявлення 

області розвитку неантиклінальних (літологічних і комбінованих) пасток 

нафти і газу [79]. У свою чергу, комплексування даних ГДС і сейсморозвідки 

дозволяє практично безперервно картувати зміну геометрії пластів-колекторів 

і фізичних властивостей геологічних тіл. 

Останнім часом, матеріали комплексної інтерпретації ГДС і наземної 

сейсморозвідки з успіхом використовуються для вирішення основних задач: 

пошуку і розвідки неантиклінальних пасток, уточнення структури 

продуктивних горизонтів, вивчення зміни за площею фізичних властивостей 

гірських порід і їх геометрії, і ін. При цьому, як основний інструмент  

передбачається інверсія сейсмічного поля в акустичний імпеданс [80]. 
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На основі сучасних технологій оперування геолого-геофізичними 

даними автор виокремила основні процеси та результати обробки-

інтерпретації даних та інтеграції їх в єдиний технологічний процес, щоб 

оптимальним чином відобразити ключові параметри геологічного середовища 

в об’ємній моделі  (рисунок 2.2). Ефективна геолого-геофізична модель – це 

тривимірне представлення геологічного об’єкту, яке максимально повно 

відображає геологічні, геофізичні дані та взаємозв’язки між ними на поточний 

момент, вона є інтерактивною та постійно діючою. Вибір моделі залежить від 

поставленої геологічної задачі, методу сейсмічної розвідки, наявності даних 

ГДС, особливостей геологічного розрізу та відомих шляхів розв’язку 

оберненої задачі в даних умовах.  

 

Рисунок 2.2 – Концептуальна блок-діаграма ефективної геолого-геофізичної моделі. 
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Висновки до 2-го розділу: 

1. На сучасному етапі розвитку програмно-технологічних засобів та 

методичних підходів, окрім вирішення структурних задач, методи сейсмічної 

розвідки дозволяють на якісному рівні розділяти геологічне середовище за 

динамічними особливостями хвильового поля, визначати пошукові критерії 

нафтогазоносності, у комплексі з іншими методами переходити до кількісної 

оцінки фільтраційно-ємнісних параметрів; 

2. Серед найбільш ефективних та найбільш затребуваних, з точки зору 

дослідження родовищ вуглеводнів, є технологія тривимірного комплексного 

моделювання, ключовою превагою якої є інтегрованість різнорідної геолого-

геофізичної інформації та можливість адаптації технології моделювання 

відповідно до наповненості геолого-геофізичними даними об’єкту досліджень. 

3. Інтеграція технології об’ємного моделювання з методами цифрової 

обробки даних, побудовою синтетичних сейсмічних розрізів при залученні 

даних ГДС дозволяють значно підвищити рівень детальності геолого-

геофізичних досліджень перспективних об’єктів. 
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3 РОЗДІЛ  

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЙСМОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ 

ОСАДОВОГО ЧОХЛА 

 

3.1 Підготовка геолого-геофізичних даних для побудови ефективної 

сейсмогеологічної моделі 

3.1.1 Деякі аспекти підготовки даних ГДС до задач прогнозування 

характеристик геологічного розрізу 

 

Одним із важливих етапів, що лежать в основі побудови ефективної 

геолого-геофізичної моделі є підготовка апріорної інформації. Від якості 

підготовки даних напряму залежить достовірність геолого-геофізичного 

моделювання. Геологічний розріз осадових відкладів Каркінітського прогину 

досить мінливий в літологічному плані. В даному розділі будуть розглянуті 

деякі аспекти підготовки геолого-геофізичних даних, які являються 

ключовими під час побудови ефективної геолого-геофізичної моделі. 

Як вже зазначалося у першому розділі, крейдові відклади Каркінітського 

прогину представлені, в основному, вапняками, мергелями, іноді пісковиками. 

За даними літологічного опису керну в розрізі майкопської серії переважають 

глинисті породи, в яких виділяються пачки перешарування пісковиків, 

аргілітів і алевролітів, при цьому пісковики і алевроліти мають 

підпорядковане значення. Також, для частини колекторів даної серії, 

висвітлених керном, характерна тонкошаруватість і наявність розсіяної 

глинистості. В даному випадку на фільтраційні-ємнісні властивості колекторів 

великий вплив має і глинистість і залишкова водонасиченість.  

Виділення порід-колекторів в осадовому чохлі Каркінітського прогину 

проводилося за даними ГДСіз використанням якісних ознак і кількісних 

критеріїв. Особлива увага приділена карбонатним колекторам зі складною 

будовою порового простору і тому основними критеріями виділення 

колекторів було перевищення розрахункових параметрів над граничними 
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значеннями, які розраховані за результатами інтерпретації кернового 

матеріалу. 

Ефективні потужності колекторів по якісних характеристиках виділені 

за результатами стандартної методики. Для продуктивної товщі майкопської 

серії, дослідження спрямовані на розчленування розрізу і виділення 

колекторів, проводились по таких стандартних ознаках: звуження діаметра 

свердловини, зменшення значень природної гама-активності, перевищення 

значень мікропотенціал зондів (МПЗ)на діаграмах мікрозондів та із 

врахуванням інших факторів. 

Визначено, що на інформативність методів ГДС основний вплив має: 

мала потужність проникних прошарків (шарувата глинистість) і 

дрібнозернистість пісковиків з глинистим цементом (розсіяна глинистість). 

Загалом, перспективні горизонти у верхах розрізу відрізняються від 

підстилаючих та перекриваючих порід від’ємними аномаліями ПС (самочинна 

поляризація), але така поведінка не є характерною для крейдових відкладів, 

розріз яких складають переважно карбонатні породи.Щоб визначити границі 

пропластків використані результати радіоактивних методів: гамма каротаж 

(ГК), нейтронний гамма каротаж (НГК), гамма-гамма густинний каротаж 

(ГГКщ), метод бокового каротажу (БК) та акустичного каротажу (АК).Зі 

збільшенням глибини при виділенні колекторів, переважали результати 

інтерпретації крих БК та ГК [38, 81]. 

Застосування кількісних критеріїв виділення колекторів за даними ГДС 

можливе за наявності інформації про граничні значення – використанням 

нижніх значень ємнісно-фільтраційних параметрів, визначених за 

результатами дослідження керну (петрофізичний спосіб) відкладів крейди: 1) 

Анчоус, Західнофлангова–Кп= 7-9 %; 2) Штормове  – Кп = 10 %. Для відкладів 

майкопу-палеоцену: 1) Голіцинське, Південно-Голіцинське, Флангова – 

Кп = 7,5-8,5 %; 2) Штормове – Кп = 14%. 

Для прикладу на рисунку 3.1. зображений фрагмент кампан-

маастрихтського розрізу св. Флангова № 2. 
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Рисунок 3.1– Фрагмент кампан-маастрихтського розрізу по св. Флангова № 2. 

 

Основні кроки для кореляції даних. 

Як відомо, геофізичні вимірювання  у свердловинах зазнають 

зовнішнього впливу багатьох геологічних і технічних факторів, оскільки самі 

вимірювання є непрямими  характеристиками. Дані ГДС є основою для 

виконання прогнозу вуглеводнів у міжсвердловинному просторі у комплексі з 

іншими методами, але все ж таки існує декілька чинників, які ускладнюють 

достовірність результатів. Загальновідоме припущення про те, що породи 

тотожні по літології та насиченню, повинні давати схожий геофізичний відгук 

на записах в різних частинах об’єкту дослідження. Однак, на практиці це 

припущення не завжди знаходять підтвердження, так як записи зазнають 
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багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на результуючі 

записи кривих ГДС. 

Як зазначається у роботі [81] підчас комплексної інтерпретації даних ГДС 

та сейсмічних даних, виникають певні труднощі, що пов’язані з наступними 

факторами: 

  ув’язка «глибина-час» – каротажні дані будуються в масштабі глибин, 

а дані сейсморозвідки – в масштабі часу; 

 показники ГДС залежать від абсолютних величин параметрів, що 

вимірюються (густина, швидкості і ін.), а дані сейсморозвідки (коефіцієнт 

відбиття) залежить від добутку швидкості та густини; 

 різниця в масштабі вимірювань довжини сейсмічної хвилі – кривій 

акустичного каротажу (АК) відповідає високочастотний спектр (довжина 

хвиль складає долі метра), в той же час при сейсморозвідці довжина хвиль 

складає десятки метрів; 

 під час ГДС досліджується лише невеликий об’єм порід в околі 

свердловини, а під час проведення сейсморозвідки – область, яка на порядки 

перевищує об’єм порід, що вивчаються методами ГДС; 

  різна природа завад: при ГДС – зміна діаметру свердловини, 

проникнення бурового розчину в пласти, тощо, а під час проведення 

сейсморозвідки — інтерференція з багатократними відбиттями, регулярними 

та нерегулярними хвилями-завадами і т.д. Сейсмічні спостереження 

реєструють відбиття від неспотворених бурінням пластів [82]; 

 геофізичні дослідження в свердловинах, навіть в межах одного 

родовища, проводяться в різні роки, різними операторами, з використанням 

різної апаратури. При цьому, як правило, інформація про еталонування 

приладів відсутня, або така процедура зовсім не проводиться. В результаті, 

зареєстровані  криві одного і того ж методу в свердловинах мають різний 

рівень показників, що нерідко не пов’язане з геологічними особливостями 

досліджуваного розрізу [79], а зазнають апаратурного впливу; 
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  інтерпретація даних ГДС зазвичай передбачає детальне вивчення 

інтервалів колекторів, тоді як для коректного вирішення задач 

комплексування, необхідна інформація по петрофізичним властивостям, які 

включають вміщуючі породи. 

Аналіз головних тенденцій розвитку теоретичних, алгоритмічних і 

програмних розробок для інтерпретації свердловинної інформації доводить, 

що в існуючі методики для обробки даних ГДС необхідно включати корекцію 

показників акустичного і гамма-гамма густинного каротажу за спотворюючий 

вплив свердловинних умов на виміри. 

Необхідно навести класичні чинники, що впливають на якість запису 

(АК) і ГГКг: 

 Під час виконання акустичного каротажу[83] у розчині, насиченому 

газом, акустичний контакт генератора і приймачів порушується. Характер 

рідини, що заповнює свердловину, істотно не впливає на криві ΔТ, тоді як 

газонасичення глинистого розчину приводить до різкого загасання акустичних 

хвиль в розчині і до пропуску перших вступів [84]. 

Основні проблеми що відносяться до каротажних даних і можуть 

виникати під час кореляції даних ГДС та сейсморозвідки в руслі подальшого 

виконання сейсмічної інверсії, такі: 

 низькоякісний матеріал, а саме високі чи низькі значення кривої АК і 

гамма-гамма густинного методу (ГГКг), що не мають фізичного 

обґрунтування для даного типу розрізу (порід);  

 високі (низькі) екстремальні значення ΔТ (інтервального часу), які 

можуть спотворити амплітуди синтетичної траси, і можуть бути прийняті за 

фіктивні коефіцієнти відбиття, що негативно впливають на результати 

інверсії; 

 відсутність оригінальної кривої ГГКг у виконаному комплексі ГДС і, 

як наслідок, похибки в обчисленні кривої акустичного імпедансу (АІ), 

побудови синтетичної сейсмотраси і подальших кроків під час виконання 

сейсмічної інверсії. 
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Для ефективного вирішення задач комплексування свердловинної 

інформації і даних сейсморозвідки необхідне виконання трансформацій 

(обробки) каротажних кривих [81]. 

Початковим етапом під час підготовки даних ГДС необхідно 

проаналізувати вплив пластових флюїдів, що насичують породи, і яким чином 

вони впливають на густину і швидкості поздовжніх хвиль. З метою 

визначення ефективних характеристик порід, які не зазнали впливу фільтрату 

бурового розчину, можна застосовувати моделювання пружних властивостей. 

Вихідними даними при такому моделюванні є криві, отримані за результатами 

петрофізичної інтерпретації даних ГДС: об’ємний вміст мінералогічних 

фракцій (сухої глини, кварцу, вапняку і ін.), загальної пористості, коефіцієнти 

газо-, водонасиченості, апріорна інформація про літологічний склад порід, 

властивості вуглеводнів і пластової води. В результаті петрофізичного 

моделювання отримуються  криві пружних властивостей гірських порід 

(інтервального часу пробігу поздовжніх хвиль і щільність) для різних 

варіантів флюїдонасичення. 

Для корекції кривої АК (∆Т) використані наступні процедури:  

 оцінка та поточкова корекція значень (надвисоких / наднизьких), які не 

підлягають фізичному обґрунтуванню швидкостей поширення поздовжніх 

хвиль в породі для даних типів порід та глибин дослідження, а також введення 

поправки за зміщення кривих АК по глибині вздовж лінії свердловин; 

 згладжування (лінійна фільтрація) методом осереднення по трьох чи 

більше точкам, що в результаті призводить до нівелювання аномальних 

значень; 

 нормалізація по кривих Т1і Т2 (по-канальні часи пробігу поздовжньої 

хвилі). Даний метод полягає в тому, що крива ∆Т спотворена в області 

кавернозних утворень через пропуски циклів, коригується по кривих Т1і Т2, що 

приводить до масштабування кривої ΔТ в інтервальне спотвореного запису, як 

правило, до ущільнених порід. 
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Щоб скоригувати дані гамма-гамма щільнісного методу в тих інтервалах, 

де запис виявився неякісним, необхідно ввести апаратурні поправки (за 

інерційність, нелінійність, фон природного гамма-випромінювання) та вплив 

конструкції свердловини (зміна діаметру свердловини, вплив температури і 

тиску фільтрату промивальної рідини). 

Контроль якості кривої ГГКг необхідно проводити за допомогою 

розрахунку об’ємної  моделі  порід на основі наявного комплексу ГДС із 

залученням даних петрофізичних досліджень керна, опису шламу (об’ємний  

вміст  глинистої  і  піщаної  фракцій,  коефіцієнт  відкритої  пористості [85]. 

За відсутності у виконаному комплексі ГДС кривої густинного каротажу 

виконана побудова синтетичної кривої ГГКг шляхом розв’язання прямої 

задачі ГДС, що полягає у відновленні кривої по відомих значеннях пористості 

і літологічного складу порід. 

Генерація кривих АК виконується шляхом перерахунку кривих опору в 

криві АК методом Фауста (1953 р.) [81]. За рівнянням Фауста швидкість 

розраховується як функція глибини, часу пробігу і літологічного складу порід 

V=f(Z,t,l). Дана методика розрахунку штучних кривих була апробована для 

свердловин Голіцинського родовища. 

Приклади побудованої синтетичної сейсмограми і результати її 

співставлення з вихідними і приведеними каротажними даними (діаграми АК і 

ГГКг) наведені на рисунку 3.2 (св.№12 Голіцина). Після порівняння 

фрагментів синтетичних сейсмічних розрізів з реальними каротажними 

даними, встановлено, що коефіцієнт кореляції нижчий (0,46), ніж після 

корекції кривих АК і ГГКг (0,85). 

На рисунку 3.3(свердловина №12 Голіцина) представлені оператори 

сейсмічної інверсії. Коефіцієнт кореляції переходу в область акустичного 

імпедансу (АІ) складає 0,966 для вихідних кривих і 0,972 для скоректованих. 

Похибки моделювання складають 0,29 і 0,26 на користь відкорегованих 

кривих акустичного і щільнісного каротажу. 
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Рисунок 3.2 – Побудова фрагмента синтетичного сейсмічного розрізу: а – 

зареєстровані свердловинні дані, б – свердловинні дані відкоректовані. 

На рисунку 3.4 представлені фрагменти розрізів акустичного імпедансу 

(AІ), отримані з використанням кривих ГДС до і після корекції. Аналізуючи 

рис 3.4 (а)видно, що АІ має низькоконтрастний характер, що пов’язане із 

інверсією AІ по нескоректованих кривих АК і ГГКг. Аномальні значення на 

кривій, які не мають відношення до реальних фізичних характеристик 

геологічного середовища носять фрагментарний характер, тим самим 

зміщуючи загальний тренд AІ в зону підвищених значень. На рисунку 3.4 (б), 

зображений фрагмент запису, який отриманий з врахування скорегованих 

кривих, де демонструється інвертований сейсмічний розріз без різких 

перепадів акустичного імпедансу та спостерігається не спотворений завадами 

петрофізичний відгук. 

 

Рисунок 3.3 – Побудова оператора інверсії: а – зареєстровані свердловинні 

дані, б – свердловинні дані відкоректовані. 
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Рисунок 3.4 – Фрагмент розрізу акустичного імпедансу побудований з 

використанням кривих ГДС: а – початкових, б – приведених 

Це дозволяє аналізувати елементи геологічного розрізу, що проявилися 

у хвильовому полі. Технологія проведення інверсійних перетворень наведена 

в наступних розділах. 

Продемонстровані результати підтверджуютьважливість підготовки 

кривих каротажу під час комплексування даних ГДС і сейсморозвідки. 

Подібні маніпуляції є необхідними процедурами для виконання задач інверсії, 

прогнозування геологічного розрізу та напряму впливає на якість подальшого 

геолого-геофізичного моделювання. 

 

3.1.2 Цифрова обробка 2D сейсмічних даних Каркінітського прогину 

В межах Каркінітського прогину в попередні роки виконані сейсмічні 

дослідження 2D сейсмічними партіями 51/86, 56/84, 11/00/2 , 11/96/3, BS-05 та 

UBS-94 з різною методикою відпрацювання, що позначилося на якості 

отриманого матеріалу. 

Враховуючи складність апріорних сейсмічних даних та геологічної 

будови досліджуваної території був розроблений граф обробки сейсмічних 

даних, який розроблявся на базі системи «ProMax» компанії Halliburton. Слід 

сказати, що поряд з розробкою нових методик спостережень, сейсморозвідка 

як метод потребує розробки спеціального програмного забезпечення для 

оптимізації обробки сейсмічних записів. 

В процесі аналізу сейсмічних записів північного-західного шельфу 

акваторії Чорного моря, куди входить регіон Каркінітсього прогину, на 
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первинних сейсмограмах виявлено присутність інтенсивних дифрагованих, 

ревербераційних та інших регулярних хвиль-завад. Спостерігається значний 

фон кратних, частково-кратних та регулярних хвиль-завад, які утворюються на 

межі розділу дна та поверхні моря. Завади, утворені за таких умов, мають 

високі коефіцієнти відбиття, що в значній мірі доповнює та підсилює шумову 

складову, що ускладнює виділення корисних відбиттів на розрізі. Такі 

особливості обумовлені також наявністю досить потужної осадової товщі, що 

природно генерує багатократні відбиття. 

Для покращення хвильової картини застосовувалися традиційні 

[86,87,88] прийоми обробки сейсмічних даних із використанням спеціальних 

додаткових параметрів, впроваджувати в практику обробки сейсмічних даних 

нові сучасні підходи та методичні розробки. 

Особлива увага приділялась наступним параметрам, які відіграють 

важливу роль в якості відображення даних: 

 корекції за сферичне розходження фронту хвилі; 

 корекції за непружне поглинання сейсмічної енергії; 

 корекції за втрату високочастотної компоненти хвильового поля. 

Для контролю цих параметрів була розроблена ітеративна схема 

обробки-інтерпретації, яка виконувалася в інтерактивному режимі, після 

дослідження попередніх результатів інтерпретації матеріалів стандартної 

обробки. Дані процедури орієнтовані та забезпечують деталізацію і уточнення 

геологічної будови за сейсмічними даними, розширюючи динамічний діапазон 

сейсмічного сигналу. 

Крім того, оптимізація процесу обробки відбувалась, також, і за рахунок 

використання в процесі виконання роботи додаткових алгоритмічних та 

методичних рішень. 

Для корекції за сферичне розходження фронту хвилі застосовувався 

швидкісний закон, який обирався в першому наближенні шляхом попередньо 

проведеного швидкісного аналізу. Контроль якості результатів застосування 
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цього швидкісного закону виконувався в процесі візуалізації вхідних 

сейсмограм [8]. 

На рисунку 3.5зображено узагальнений граф обробки сейсмічних даних 

Каркінітського прогину із застосуванням спеціально підібраних параметрів 

обробки сейсмічних даних [9]. 

Розробка спеціалізованих методичних прийомів обробки полягала в 

поглибленому аналізі проміжних результатів та уточненням основних та 

індивідуальних параметрів поточних процедур на певних етапах обробки. На 

рисунку 3.6 а) наведено порівняння хвильової картини обробки минулих років, 

а саме до виконання нової обробки та після обробки даних за розробленим 

графом на рисунку 3.6б). Особливо результативною нова обробка виявилася 

для нижньої частини розрізу – підвищилася динамічна виразність сейсмічного 

сигналу, а саме тієї частини, в яку попадають відклади крейди. 

Процедури показані на рисунку, умовно можна розділити на три 

частини: 

1) процедури обробки до І-го аналізу швидкостей – створення проектів 

обробки, заповнення даними, завантаження даних, введення геометрії, 

формування контрольного підсумованого розрізу; 

2) методичні прийоми між І-им та ІІ-им аналізом швидкостей – 

редакція сейсмограм, корекція за сферичне розходження фронту хвилі, за не 

пружне поглинання сейсмічної енергії, послаблення впливу регулярних хвиль-

завад в F-K просторі, застосування деконволюції та перетворення Радона;  

3) після ІІ аналізу швидкостей – фінальний (ІІІ) аналіз швидкостей, 

послаблення нерегулярних хвиль-завад та кратних хвиль, отримання фінальної 

суми, Post_Stack обробка (підсилення динамічної виразності відбиттів, 

підвищення роздільної здатності сейсмічного запису), міграційні 

перетворення, виведення результатів в базу даних.  
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Рисунок 3.5 – Граф обробки сейсмічних даних Каркінітського прогину. 

 

Слід відмітити те, що вибір оптимального алгоритму міграційних 

перетворень може визначати ключові параметри відображення структурно-

тектонічних елементів та динамічних особливостей поведінки хвильового 

поля досліджуваного об’єкту. В межах даного об’єкту досліджень, починаючи 

з відкладів крейди, існують нахили відбиваючих елементів до 45 градусів, 

тому оптимальним  алгоритмом міграційних перетворень вибрано алгоритм 

Кірхгофа, який добре себе зарекомендував під час виконання міграційних 

перетворень в межах акваторії Чорного моря [4]. 

Як уже зазначалося вище, основна увага приділялася виділенню 

частотного діапазону корисних складових хвильового поля, уточненню 

швидкостей до підсумовування, підвищення динамічної виразності відбиттів з 

акцентом на нижню частину сейсмічного розрізу. 



77 

 

 

 

 

Рисунок 3.6– Профіль 48/1100. Порівняння сейсмічних розрізів обробки 

минулих років - (а) та після (б) обробки даних за розробленим графом. 

 

3.1.3 Структурно-тектонічна інтерпретація та аналіз сейсмічних даних 

Під час розробки структурно-тектонічної моделі аналізувалися та 

інтерпретувалися опорні регіональні сейсмічні профілі 1994-2005 рр, які 

відіграють ключову роль під час досліджень спрямованих на розширення 

а) 

б) 
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уявлень щодо розвитку Чорноморського регіону вцілому. Автором та багатьма 

іншими дослідниками відмічається, що регіональні часові розрізи 

характеризуються витриманими амплітудно-частотними характеристиками і 

добре корелюються між собою[17, 28, 29]. 

Характерні особливості хвильового поля 

Багаторічними дослідженнями доведено, що в розрізі осадового чохла 

північно-західного шельфу Чорного моря спостерігаються характерні сейсмічні 

границі, які розділяють товщі з різними акустичними жорсткостями. 

Реперними, динамічно виразними і такими, що прослідковуються практично 

по всій площі є горизонти відбиття: Ip (підошва середньоміоценових 

відкладів), Іа (підошва середньоміоценових відкладів), ІІа (підошва 

олігоценових відкладів), ІІб (підошва верхньоеоценових відкладів), ІІІ 

(підошва еоценових відкладів) та ІІІб (підошва палеоцен-кампанських 

відкладів). 

Менш динамічно виразним є відбиття, які приурочені до горизонтів 

відбиття ІІІг (підошва сантон-сеноманських відкладів) та IV (підошва 

нижньокрейдових відкладів). Відбиваючий горизонт ІІІб ( підошва маастріхт-

кампанських відкладів) представляє собою однофазне, чітко виражене 

відбиття з постійною потужністю. Відбиваючий горизонт Іа (підошва 

надмайкопських відкладів (ерозійна поверхня майкопських відкладів) в межах 

Каркінітського прогину приурочений до динамічно-вираженого відбиття. 

Перерахунок з домену «час» в домен «глибина». 

Одним із важливих аспектів точності врахування структурно-

тектонічних особливостей досліджуваного об’єкту є встановлення 

взаємозв’язків часу та глибини, яке досягається шляхом побудови швидкісної 

моделі. Для аналізу та формування швидкісної моделів межах фрагменту 

Каркінітського прогину північно-західного шельфі Чорного моря, залучались 

матеріали сейсмокаротажу глибоких свердловин. 
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Як буде показано далі, аналіз даних залежності час-глибина північно-

західного шельфу дозволив зробити висновок про мінливий характер 

розподілу швидкостей в межах площі досліджень (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Графік залежності час-глибина шельфу Чорного моря. 

 

Наведений графік швидкостей демонструє досить близькі швидкості 

розповсюдження сейсмічних хвиль на площах Шмідта, Голіцина, Сєльського, 

Штильова, Центральна, Десантна, Каркінітська і зростання їх значень на 

структурах Архангельського, Штормова, Гамбурцева, Іллічівська, Одеська. 

Слід відмітити, що швидкісні залежності контролюються достатньо високою 

збіжністю кореляції хвильового поля по горизонтах відбиття та 

стратиграфічних відміток у свердловинах.  Такий характер поведінки графіків 

залежностей «час-глибина» обумовлений складною, мінливою та літологічно 
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обумовленою поведінкою швидкостей розповсюдження пружних хвиль, які 

варіюються в залежності від потужності осадового чохла. 

Відмічається, в геологічній будові північно-західного шельфу 

виділяється два комплекси порід, які відрізняються за швидкостями та за 

літологією – неоген-палеогеновий і крейдяний. Неоген-палеогенові відклади 

мають, в основному, теригенний склад і характеризуються невисокими 

значеннями інтервальних швидкостей – 1300- 2900 м/с, що говорить про їх 

розущільнений характер. Крейдяні відклади – це, в основному, карбонатні та 

ущільнені теригенні породи з інтервальними швидкостями від 2500 до 6500 

м/с. Верхньокрейдяні відклади диференційовані за швидкостями – інтервальна 

швидкість в верхах складає 3500-4400м/с, а в низах відкладів верхньої крейди 

– 4800-6500 м/с, що вказує на ущільнення відкладів в нижній частині 

розрізу.Нижньокрейдяні відклади характеризуються заниженими 

швидкостями в порівнянні з верхньокрейдяними: Vінт = 4000-5000 м/с. 

Мінімальні швидкості пов’язані з відкладами глин, максимальні – з 

карбонатами.  

Нажаль, у межах об’єкту досліджень стійких відомостей про швидкості 

в нижньокрейдяних відкладах небагато. Аналізувалися швидкісні залежності, 

що були отримані при дослідженні свердловин № 2 та 3 - Голіцинські, № 2 – 

Іллічівська та швидкості СГТ по 2D сейсмічним профілям. 

Для побудови геолого-геофізичної моделі та створення структурно-

тектонічного каркасу, кореляція проаналізована по наступним відбиваючих 

горизонтах: Iр– підошва голоцен-верхньоміоценових відкладів, Iа– підошва 

середньоміоценових відкладів, IIа– підошва олігоценових (майкопських) 

відкладів, IIб– підошва верхньоеоценових відкладів, III – підошва еоценових 

відкладів, IIIб– підошва палеоцен-кампанських відкладів, Шг – підошва сантон-

сеноманських відкладів, IV– підошва нижньокрейдових відкладів. Для 

прикладу на рисунках 3.8-3.9. наведені структурні карти по структурі 

Гордієвича по горизонту відбиття IV – підошва нижньокрейдових відкладів та 

по горизонту відбиття IIIг – підошва сантон-сеноманських відкладів (верхня 
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крейда) з нанесеними сейсмічними профілямем Ubs_094-18 та серії профілів 

партії 1100. На рисунку 3.10 наведений типовий 2D сейсмічний 

профіль53_1100 із нанесеною структурною інтерпретацією. 

 

Рисунок 3.8 – Фрагмент глибинної карти структури Гордієвича по горизонту 

відбиття IV (підошва нижньокрейдових відкладів) з нанесеними сейсмічними 

профілями UBS 94_018 та 48 – 54_1100. 

 

Рисунок 3.9 –  Фрагмент глибинної карти структури Голіцинська по горизонту 

відбиття IIIг – підошва сантон-сеноманських відкладів (верхня крейда) з 

нанесеними сейсмічними профілями UBS 94_018 та 48 – 54_1100. 
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Одним із широковідомих підходів, що застосовується під час виконання 

структурно-тектонічних побудов та для більш впевненого виконання кореляції 

динамічно слабо виражених міжреперних горизонтів є аналіз сейсмічних 

атрибутів хвильового поля. Для прикладу наведені розрізи миттєвих амплітуд 

(рисунок 3.11)та миттєвих фаз (рисунок 3.12). 

Слід відмітити певні переваги використання сейсмічних атрибутів під 

час виконання структурно-тектонічної інтерпретації. Це безпосереднє 

виділення тих елементів хвильового поля, які візуально не досяжні під час 

класичного знакозмінного представлення сейсмічного зображення. 

Аналізуючи рисунок 3.11 – розріз миттєвих амплітуд, особливий контраст 

проявляється в підошві верхньоеоценових та у покрівлі палеогенових 

відкладів, а саме у всій товщі еоценових відкладів. Це передусім пов’язано з 

літологічними особливостями об’єкту досліджень. 

 

Рисунок 3.10 – Проінтерпретований сейсмічний профіль 53_1100. 
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Рисунок 3.11– Фрагмент сейсмічного профілю 50_1100 ( миттєві амплітуди). 

Такі підходи дозволили більш впевнено виконати кореляцію 

міжреперних горизонтів по площі. 

 

Рисунок 3.12– Фрагмент сейсмічного профілю 49_1100 ( миттєві фази) 

Виділення тектонічних порушень проводилось по локальним змінам 

структури хвильового поля – ослаблення фазової корельованості стійких 

відбиваючих горизонтів, зміни динамічного рівня сейсмічних коливань, 
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швидкого послаблення деякої групи коливань та появи подібних по формі з 

помітним зміщенням у часі коливань, викривлення границь, втраті 

простеження відбиттів (рисунок 3.13). 

Для більш чіткого виявлення і площинного трасування розломів 

використовувались набори профілів, орієнтованих вхрест простягання 

порушень. В результаті були досліджені структурно-тектонічні особливості 

об’єкту досліджень та підготовлені дані для побудови ефективної моделі. 

 

Рисунок 3.13 – Трасування розломів на сейсмічний профіль 48_1100 

 

3.2 Сеймоатрибутний аналіз 

Хвильове сейсмічне поле нині може розглядатися як джерело інформації 

про структурну будову досліджуваного об’єкту, так і відображати зміну 

динамічних параметрів сигналу. Саме на основі цих параметрів виконується 

просторовий розподіл властивостей геологічного розрізу.   

За допомогою аналізу властивостей гірських порід і прямого 

моделювання можна виділити основні сейсмічні атрибути і визначити їх 
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здатність розрізнити важливі колекторські або літологічні  характеристики. В 

цілому атрибути по часовим параметрам характеризують структуру, по 

амплітуді – стратиграфічні зміни, що пов’язані зі зміною літології або 

наявністю вуглеводнів, при умові що присутній високопористий піщаний 

колектор, атрибути по частоті – стратиграфічні зміни або ділянки підвищеного 

затухання сейсмічного сигналу, що призводять до варіації частотних 

характеристик хвильового поля. Багатокомпонентні сейсмічні атрибути 

дозволяють виявититріщинуватість і розломи, визначити їх орієнтацію. 

Атрибути по затуханню сигналу можуть допомогти виявити поклади газу, а 

саме на якісному рівні можуть бути прямими індикаторами покладу газу,слід 

відмітити, що найбільш сприятливе геологічне середовище для застосування 

даних атрибутів це високопористі теригенні колектори. 

В умовах наявності достатнього числа свердловин основні сейсмічні 

атрибути можна використовувати на родовищах, що знаходяться настадії 

розробки,  для характеристики колектора та оптимізації експлуатаційного 

буріння. Взагалі, сейсмічні атрибути можна розділити на групи в залежності 

від стадій проведення сейсморозвідувальних робіт – при обробці, структурній 

та стратиграфічній інтерпретації.  [89, 90]. Нижче наведені найбільш широко 

застосовані сейсмічні атрибути хвильового поля. 

Миттєва амплітуда (огинаючасигналу, миттєва енергія) – параметр 

хвильового поля, який чутливий до змін в акустичного імпедансу, а отже і до 

структурних змін пустотного простору, літологічних змін, вуглеводневого 

насичення.  

Миттєва частота–параметр визначення зон тріщинуватості, 

вуглеводневого насичення, змін потужності в латеральному напрямку, 

літологічної складової. Найчастіше застосовується для закартовування 

геологічних змін високої роздільної здатності. 

Миттєва фаза – атрибут сейсмічного хвильового поля, який 

застосовується для визначення тектонічних особливостей розрізу, наприклад, 

розломів, виклинюваня, незгідностей, меж розподілу товщ та інше. Параметр 



86 

 

дозволяє підвищити роздільну здатність сейсмічного запису, збільшуючи 

максимальні та мінімальні відбиття на однакову величину. 

Аналіз сейсмічних атрибутів, як правило, починається з аналізу 

властивостей гірських порід. За допомогоюданого аналізу властивостей і 

прямого моделювання можна виділити основні сейсмічні атрибути і визначити 

їх здатність розрізнити важливі колекторські або літологічні характеристики.  

Параметричний аналіз у межах досліджуваного об’єкту виконаний з 

метою оцінки ефективності інформаційною насиченістю сейсмічних даних тає 

прямим індикаторм якостідинамічної обробки. Крім того, сейсмоатрибутний 

аналіз забезпечує більш детальне вивчення комплексу динамічних 

характеристик сейсмічного запису сейсмогеологічного розрізу при пошуках 

газонасичених товщ та ймовірних зон з аномально високими тисками.Це 

досягається шляхом застосування процедур, що дозволяють здійснювати 

перетворення енергетичних і частотних характеристик сейсмічного запису.  

На рисунках 3.16 – 3.18 наведені часові розрізи по профілю 

Ubs94_018миттєвої амплітуди, миттєвої частоти і миттєвої фази. На 

рисунках 3.19 – 3.21 наведені часові розрізи по профілю 54_1100 миттєвих 

амплітуд, миттєвих частот та миттєвих фаз. Структурна карта Голіцинського 

родовища по горизонту відбиття IIIг – підошва сантон-сеноманських відкладів 

з нанесеними сейсмічними профілями UBS 94_18 та 48 – 54_1100 наведена на 

рисунку 3.9. 

Під час аналізу фрагментів профілів сейсмічних атрибутів, особливу 

увагу привертає розріз миттєвих частот, рисунок 3.17. 

На даному розрізі у межах структури виділяється витриманий пласт, 

який приурочений до відкладів палеоцену і обмежений відбиваючими 

горизонтами III – IIIб (рисунок 3.14–3.15), значення миттєвих частот якого 

лежать у межах 24 – 30 Гц. Така ж сама ситуація з сейсмічним атрибутом – 

миттєва частота характерна для 2Dпрофіля 54_1100 (рисунок 3.20), на якому у 

вищезгаданій товщі спостерігаються частотні особливості. Даний профіль 

перетинається з профілем UBS 94_18, слід також зважити, що ці профілі були 
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відпрацьовані в різні роки, але при цьому показують подібні сейсмічний 

відгук і характерну поведінку миттєвої частоти. 

 

Рисунок 3.14 – Фрагмент глибинної карти структури Голіцинська по 

горизонту відбиття IIIб  (підошва палеоцен-кампанських відкладів) з 

нанесеними сейсмічними профілями UBS 94_018 та 48 – 54_1100.

 

Рисунок 3.15–Фрагмент глибинної карти структури Голіцинська по горизонту 

відбиття ІІІ (підошва еоценових відкладів) з нанесеними сейсмічними 

профілями UBS 94_018 та 48 – 54_1100. 
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Дана товща є продуктивною і представлена карбонатними відкладами з 

тонкими пропластками глинистих та вапняків з прошарками пісковиків. 

 

Рисунок 3.16– Розріз миттєвих амплітуд по профілю Ubs94_018. 

 

Рисунок 3.17– Розріз миттєвих частот по профілю Ubs94_018. 
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Рисунок 3.18– Розріз миттєвих фаз по профілю Ubs94_018. 

 

Рисунок 3.19– Часовий розріз миттєвих амплітуд по профілю 54_1100. 

 

Рисунок 3.20– Часовий розріз миттєвих частот по профілю 54_1100. 
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Рисунок 3.21– Часовий розріз миттєвих фаз по профілю 54_1100. 

Аналізуючи отримані результати, можна констатувати, що результати 

обробки сейсмічних даних відображають структурно-тектонічні та на 

якісному рівні – літологічні особливості геологічного розрізу досліджуваного 

об’єкту. Часові розрізи миттєвих амплітуд відображають в повній мірі як 

структурну складову, так і динамічну виразність відбиваючих границь. Слід 

відмітити, що результати виконання сейсмоатрибутного аналізу та їх 

інформаційна змістовність вказують на результативність виконаної динамічної 

обробки. Такі дані в подальшому будуть використані для побудови ефективної 

моделі через математичні зв’язки трансформант хвильового поля та даних 

геофізичних свердловин і керну. 

 

3.2.1 Інверсія сейсмічних даних 

За основу під час виконання інверсійних перетворень були використані 

мігровані розрізи, що отримані на етапі обробки сейсмічних даних, криві 

акустичного каротажу і густини по свердловинах та часова кореляція з 

інтерпретаційного етапу досліджень. 

Обов`язковою умовою під час виконання інверсійних перетворень є 

забезпечення високої якості (кондиційності) вхідних даних, як свердловинних 

так і сейсмічних [91,92]. 
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Свердловинна інформація – дані АК та щільності розглядаються в процесі 

інверсійного перетворення, як послідовність коефіцієнтів відбиття від границь 

геологічного середовища і при згортці з елементарним сигналом дають 

синтетичну сейсмічну трасу. В цьому випадку, якщо на даних АК є 

некондиціні ділянки запису, вони можуть суттєво впливати на геологічність 

побудованої синтетичної сейсмічної траси.  

Детальна ув’язка сейсмічного хвильового поля та свердловинних даних, 

проводилась шляхом визначення елементарного сигналу та побудови 

синтетичних сейсмічних розрізів. Ця процедура проводилась у декілька етапів. 

На першому етапі кореляції вилучався та оцінювався елементарний сигнал в 

околі кожної свердловини окремо. Після того як кожна окрема свердловина 

була відкорельована з найвищим коефіцієнтом кореляції, вилучався та 

оцінювався елементарний сигнал в цільовому інтервалі із врахуванням всіх 

свердловин, що беруть участь в інверсії мігрованих сейсмічних профілів. 

Відповідно, ключовим параметром даного етапу є отримання зваженого, 

генералізованого елементарного сигналу (рисунок 3.22), що є прийнятним для 

будь-якої точки сейсмічного розрізу, що попадає в інтервал дослідження та 

для будь-якої каротажної кривої АК та густини. Отриманий елементарний 

сигнал забезпечує побудову синтетичних сейсмічних трас відповідно до 

згорточної моделі геологічного середовища. 

Деякі аспекти аналізу збіжності сейсмічних та свердловинних даних після 

їх корекції описані в третьому розділі по свердловині Голіцина-12. Після такої 

процедури, з метою більш точної ув’язки, проводилася додаткова кореляція 

всіх свердловин з єдиним генералізованим елементарним сигналом для 

отримання максимально високих коефіцієнтів кореляції свердловина-

сейсмічний профіль. Як для прикладу, на рисунку 3.23представлена кореляція 

свердловини Голіцинська №11 із фрагментами синтетичного (червоним) та 

реального (синім-чорним) сейсмічного розрізу. Загальний коефіцієнт кореляції 

по всіх свердловинах варіюється у межах 0,7-0,9. 
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Оцінюючи форму та амплітудно-частотний спектр елементарного 

сигналу, що зображений на рисунку 3.22слід відмітити, що він за своїми 

спектральним характеристики є задовільним для подальшого виконання 

інверсії сейсмічних даних. Це є свідченням задовільної якості збіжності 

сейсмічних та свердловинних даних, що вказує на правильно відпрацьований 

граф обробки сейсмічних даних та прийнятну точність структурних побудов 

(відсутність переходу із однієї фази відбиття на іншу). 

Побудова синтетичних сейсмічних даних по свердловині 

Голіцинська №11 зображено на рисунку 3.23. Видно досить стійку кореляцію 

між реальними та синтетичними сейсмічними даними особливо в цільовому 

інтервалі. 

Рисунок 3.22 – Амплітудні та частотні характеристики генералізованого 

елементарного сигналу, що використовувався в процесі інверсійних 

перетворень 

 

Побудова синтетичних сейсмічних даних по свердловині 

Голіцинська №12 зображено на рисунку 3.24. Також у цільовому інтервалі 

спостерігається стійка кореляція між реальними та синтетичними сейсмічними 

даними. 
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Рисунок 3.23 – Побудова синтетичних сейсмічних даних по свердловині 

Голіцинська №11 (синім – синтетичні, червоним та чорним – реальні сейсмічні 

дані) 

Наступним кроком виконувалась побудова оператора інверсії 

сейсмічних амплітуд в акустичні імпеданси. 

На рисунку 3.25 показаний оператор інверсії для свердловини 

Голіцинська №11 та порівняння реальних та модельних трас. 

 

Рисунок 3.24– Побудова синтетичних сейсмічних даних по свердловині 

Голіцинська №12 (синім – синтетичні, червоним та чорним – реальні сейсмічні 

дані) 
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Похибка моделювання є незначною (error = 0,2462). Відповідно, 

коефіцієнт кореляції між реальними та модельними трасами дорівнює 0,97. 

Такі дані свідчать про можливість виконання стійкого і якісного переходу в 

область акустичних імпедансів. Такі дані свідчать про можливість виконання 

стійкого і однозначного переходу від амплітудних характеристик до 

акустичних імпедансів. 

 

Рисунок 3.25– Оператор сейсмічної інверсії свердловини Голіцинська №11 

На рисунку 3.26демонструється розріз сейсмічних амплітуд по профілю 

Ubs94_018, де розміщені дві свердловини: Голіцинська №12 – продуктивна 

(газ) та Голіцинська №11 – водоносна. На вертикальному розрізі акустичного 

імпедансу вздовж профіля Ubs94_018 прослідковується інтервали покращених 

колекторських властивостей, у вигляді понижених (газонасичена товща) та 

фонових і підвищених (водонасичена товща) значень акустичних імпедансів 

(рисунок 3.27) у відкладах палеоцену. Аналізуючи рисунки 3.26 та 3.27можна 

зробити висновки про результативність отриманих даних після виконання 

процедур сейсмічної інверсії, а саме продемонстрована висока контрастність 

розрізів акустичного імпедансу у виділенні розущільненого пласта з гарними 

колекторськими властивостями. Причому, знакозмінний амплітудний розріз 
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не дозволяє забезпечити однозначність виділення подібного роду 

характеристик геологічного розрізу. 

На рисунках 3.28 та 3.29,у збільшеному масштабі, демонструється 

порівняння роздільності розрізу акустичного імпедансу та амплітудного 

сейсмічного розрізу. 

 

Рисунок 3.26 – Профіль Ubs94_018, свердловини: Голіцинська №12, 

Голіцинська №11 – розріз сейсмічних амплітуд. Виділеним показані 

продуктивна (ліворуч) та водонасичена (праворуч) зони. 

 

Рисунок 3.27 – Профіль Ubs94_018, свердловини: Голіцинська №12, 

Голіцинська №11 – розріз акустичного імпедансу. Виділеним показані 

продуктивна (ліворуч) та водонасичені (праворуч) зони. 
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Процес корелювання сейсмічних і свердловинних даних та побудова 

оператора інверсійних перетворень по продуктивній свердловині Голіцина-12, 

яка знаходиться на сейсмічному профілі 54_1100 зображений на рисунку 3.30. 

В результаті виконання інверсійних перетворень по даному сейсмічному 

профілю отриманий розріз акустичного імпедансу (рисунок3.31) 

 

 

Рисунок 3.28– Профіль Ubs94_018, свердловина Голіцинська №11 – 

демонстрація роздільної здатності розрізу акустичного імпедансу (ліворуч) у 

порівнянні із амплітудним сейсмічним розрізом (праворуч). Виділеним 

показана водонасичена зона 

 

Рисунок 3.29– Профіль Ubs94_018, свердловина Голіцинська №12 – 

демонстрація роздільної здатності розрізу акустичного імпедансу (ліворуч) у 

порівнянні із амплітудним сейсмічним розрізом (праворуч). Виділеним 

показана продуктивна зона 
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Рисунок 3.30– Побудова синтетичних сейсмічних даних по свердловині 

Голіцинська №12 (синім – синтетичні, червоним та чорним – реальні сейсмічні 

дані). Виділеним продуктивна товща 

Аналізуючи рисунок 3.32 яскраво видно аномальну зону покращених 

колекторських властивостей, які відкалібровані до продуктивної свердловини 

у вигляді понижених значень акустичного імпедансу, а це свідчить про те що 

висока пористість та газонасичення справляють суттєвий вплив на акустичні 

характеристики досліджуваного розрізу. Таким чином, зона покращених 

колекторських властивостей може бути виділена по латералі вздовж профіля. 

На рисунку 3.32 показаний розріз сейсмічних амплітуд по профілю 54_1100. З 

наведених даних видно, що в знакозмінних амплітудних характеристиках 

продуктивна зона не є контрастною і ототожнити її з вуглеводневим 

насиченням навіть на якісному рівні виявляється досить складно. 
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Рисунок 3.31– Профіль 54_1100, свердловина Голіцинська№12 – розріз 

акустичного імпедансу. Виділеним показаний продуктивний інтервал 

 

Рисунок 3.32– Профіль 54_1100, свердловина Голіцинська№12 – розріз 

сейсмічних амплітуд. Виділеним показаний продуктивний інтервал 

 

Таким чином, на даному етапі досліджень створені передумови для 

якісного прогнозу ділянок з покращеними колекторськими властивостями за 

розрізами акустичних імпедансів. Застосування сучасних методика підготовка 

геолого-геофізичних даних для прогнозування колекторських властивостей 

геологічного розрізу для структури Голіцина також висвітлені в роботах [93, 

94, 95, 96]. 
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З точки зору сейсмоатрибутного аналізу інформативним визначений 

атрибут – миттєва частота.  

Висновки до розділу. 

На сейсмічному розрізі у межах структури Голіцина виділяється 

витриманий пласт, який приурочений до відкладів палеоцену і обмежений 

відбиваючими горизонтами III – IIIб. Визначено, що значення миттєвих частот 

лежать у межах 24 – 30 Гц. На основі аналізу сейсмічних атрибутів 

досліджується як структурна складова, так і динамічна виразність 

відбиваючих границь. Результати виконання сейсмоатрибутного аналізу та їх 

інформаційна змістовність вказують на ефективність проведеної динамічної 

обробки. Отримані дані лягають в основу побудови ефективної моделі. 
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4 РОЗДІЛ 

ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ВІДКЛАДІВ ОСАДОВОГО 

ЧОХЛА КАРКІНІТСЬКОГО ПРОГИНУ 

4.1 Алгоритм побудови ефективної геолого-геофізичної моделі 

Комплексний аналіз наявної геолого-геофізичної інформації з 

адаптацією до геолого-геофізичних особливостей об’єкту досліджень має 

бути забезпечений виконанням певної послідовності операцій. Кожен етап 

формує алгоритм оперування різнорідною інформацією, який необхідний для 

забезпечення побудови ефективної геолого-геофізичної моделі осадового 

чохла Каркінітського прогину. Алгоритм побудови ефективної геолого-

геофізичної моделі наведено на рисунку4.1. 

Як вже зазначалося для створення моделі головним чином 

використовуються дані каротажу зі свердловин, дані сейсмічних досліджень 

та апріорна інформація про геологічну будову досліджуваного району. 

Деякі методологічні аспекти, що є невід’ємною частиною побудови 

моделі, такі як систематизація, аналіз, узагальнення геолого-геофізичної 

інформації, обробка сейсмічних даних, обробка та інтерпретація даних ГДС і 

структурно-тектонічна інтерпретація описані у попередніх розділах роботи.  

У даному розділі автором висвітлені основні технологічні та 

алгоритмічні аспекти побудови ефективної моделі осадової товщі 

Каркінітського прогину, а саме побудова об’ємної моделі, визначення 

швидкісних характеристик, синтетичного сейсмічного моделювання, 

прогнозування ділянок з покращеними колекторськими властивостями. 

Створення структурно-тектонічної моделі 

Першим технічним етапом є побудова структурно-тектонічної моделі, 

який розпочинається з виділення розломів на сейсмічних розрізах, які 

корелюються зі стратиграфічною моделлю. Початковим кроком на етапі 

створення структурної моделі є створення системи розломів, яка відіграє 

провідну роль у створені грід файлу (PillarGridding). 
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Рисунок 4.1– Алгоритм побудови ефективної геолого-геофізичної моделі 
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При створенні геолого–геофізичної моделі середовища досліджуваної 

ділянки створювався каркас гріду з розміром комірки 50 × 50 метрів. Розломи 

будуть визначати розриви в сітці, лінії, вздовж яких горизонти будуть 

зміщені, розірвані. В програмі можуть бути створені лінійні, вертикальні, 

лістричні розломи за допомогою функції Fault Modeling (рисунок 4.2). При 

створені розломів в досліджуваних моделях були використані переважно 

лінійні та вертикальні типи. 

 

Рисунок 4.2– Створення системи ключових розломів ділянки досліджень 

Наступним кроком є процес створення горизонтів, що визначає 

вертикальне дроблення на шари в 3D гріді, саме на даному етапі визначається 

зміщення на розломах. Make Horizons створює незалежні геологічні 

горизонти з вхідних даних в координатах XYZ (рисунок 4.3). Для створення 

додаткових горизонтів в межах основних, що схожі за петрофізичними 

параметрами з використанням набору вхідних даних, застосовується Make 

Zones. Можна інтерпретувати горизонти по довільним типам перерізів, по 

повздовжнім профілям, по поперечним профілям та довільним перетинам, а 

також в 2D та 3D вікнах інтерпретації. Вони можуть виконуватись як в 
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ручному режимі так і в автоматичному режимі (2D автоматичному режимі, 

по заданим точкам, 3D автоматичному прослідковуванні та по заданим 

точкам. Для областей порушених розломами горизонти позначені пробілами, 

що задані користувачем навколо лінії розлому. Це забезпечить видалення 

перекриттів чи розтягів в області розломів. 

 

Рисунок 4.3 – Створення  горизонтів відбиття досліджуваної ділянки 

Каркінітського прогину 

В кінцевому результаті будується геометрична побудова шарів, їх 

розповсюдження у геологічному просторі. 

 

4.2 Побудова літолого-швидкісної моделі, генерація та аналіз 

синтетичних сейсмічних даних 

З метою комплексного вивчення характеру поведінки сейсмічного 

хвильового поля, в рамках стратиграфічних товщ Каркінітського прогину 

північно-західного шельфу Чорного моря, виконаний аналіз швидкісних 

залежностей по виділених стратиграфічних товщах з метою подальшого 
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використання технології cинтетичного сейсмічного моделювання для пошуку 

та уточнення продуктивних товщ, що наведено в таблиці 4.1 [11]. 

Для проведення аналізу швидкісних характеристик стратиграфичних 

товщ Каркінітського прогину були обрані три свердловини, які розкрили 

нижньокрейдові і верхньокрейдові відклади – Голіцинська - св. 1, св. 2, св. 3. 

Автором були проаналзовані сейсмокаротажні дані з метою визначення 

швидкостей VP, VS, а також інтервальних і пластових швидкостей та густини 

кожного досліджуваного горизонту (таблиця 4.1). 

Таблиця 4.1 – Швидкісна характеристика розрізу досліджуваної території за 

різними даним. Жирним шрифтом виділені швидкості, які 

використовувалися в якості зважених швидкостей для 

моделювання у системі Tesseral 

 

Голіцинська 

№1 

Голіцинська 

№2 

Голіцинська 

№3 

  

Стратиграф. 

горизонти Vp 

Vpl 

(св) Vp 

Vpl 

(св) Vp 

Vpl 

(св) 

Vp по літер. 

даних [97, 29, 

38] Vs 

Олігоцен – 

ниж.Міоцен 2000 1948,5 

 

2016,9 

 

1920,0 

1300-2900 

1138,669 

Верхній еоцен 2500 2473,1 

 

2326,3 

2600-

3000 2434,0 1445,5 

Середній 

еоцен 

2100-

4800 3500,0 

2500-

3100 2666,7 

2500-

3500 1966,7 1461,211 

Нижній еоцен 

2000-

3500 3775,0 

2200-

2700 3160,0 

2100-

3500 2766,7 1847,175 

Верхній 

палеоцен 

3000-

4750 3866,7 

4000-

4700 1933,3 

5000-

6000 6000,0 2338,404 

Нижній 

палеоцен 

2700-

5500 2009,5 

4000-

4500 
 

4000-

4500 3822,2 2630,801 

Верхн. Крейда 

cp-m 

2500-

6300 2040,6 3800-

6500  

3800-

5600 4433,3 
3500-4400 

2572,322 

Верхн. Крейда 

st-t-cn 

3000-

5000 2612,5 

 

4500-

6000 5578,9 
4800-6500 

2806,24 

Верхн. крейда 

cm 

3200-

6800 2000,0 

4000-

6500 

 

2500-

6000 4400,0  2572,322 

Нижня крейда 

al 

4500-

6000 2750,0 

3600-

4300 

 

3300-

6800 

 

4000-5000 
2923,199 

 

Основними аспектами використання підходу генерації синтетичних 

сейсмічних розрізів під час аналізу, пошуках та розвідці нафтогазоносних 

відкладів території Каркінітського прогину автор пропонує розглянути 

наступне: 

1) Зміна сейсмічних і геологічних характеристик розрізу по латералі;  
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2) Моделювання хвильового поля в умовах розрізу, ускладненого 

тектонічними порушеннями; 

3) Літолого-швидкісні дослідження крейдових відкладів, які 

припускають можливість визначення просторового розподілу потенційних 

порід-колекторів крейдових відкладів, що істотно впливає на стратегію 

пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ у межах Каркінітського 

прогину; 

4) Виявлення зв'язків між структурними елементами, встановлення 

кореляції швидкісних параметрів отриманого розрізу і нафтогазоносних 

колекторів. 

З метою отримання загальних уявлень про швидкісні характеристики в 

районі структур Голіцина – Гордієвича були проаналізовані швидкості, що 

отримані в результаті аналізу сейсмічних даних МСГТ. На рисунку 4.4 

зображена комбінація розрізу інтервальних швидкостей та сейсмічного 

розрізу вздовж профіля 48_1100 (положення профілю на карті можна 

перегянути на рисунку 3.8). Слід зауважити, що порівнюючи швидкісні 

характеристики, які отримані у свердловинах та інтервальні швидкості 

отримані за результатами сейсмічних досліджень, можна прослідкувати їх 

корелятивний характер, однак сейсмічні дані більш інтегрально висвітлюють 

зміни швидкісних характеристик досліджуваного об’єкту і на сейсмічних 

даних не проявляються чіткі границі змін швидкісних характеристик. 

Починаючи з часу 2000 мілісекунд швидкості починають інтенсивно 

зростати, стратиграфічно ця зміна приурочена до еоцен-палеоценових 

відкладів.  Така зміна у межах об’єкту досліджень носить регіональний 

характер.  Аналізуючи рисунок 4.4безпосередньо в околі точки CDP 2000, 

видно пониження швидкості в зоні регіонального головного порушення. Така 

зміна швидкостей може бути пояснена наявністю зони дроблення порід в 

околі розлому. 
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Рисунок 4.4– Розподіл швидкостей, що визначені за сейсмічними даними 

вздовж профіля 48_1100. 

 

Пружні параметри. Встановлено, що швидкісна диференціація пластів 

досить значна: для верхніх частин розрізу характерні низькі значення 

швидкості поздовжньої хвилі 2000-3000 м/с (олігоцен – нижній еоцен); 3100-

4500 м/с (верхній палеоцен – нижній палеоцен); 4500-5000 м/с (верхній і 

нижній крейда). Також були визначені співвідношення поздовжніх і 

поперечних хвиль. Як відомо, швидкості гірських порід і їх співвідношення 

VP/VS залежать від петрофізичних характеристик. При заміщенні води в 

порах породи на нафту або газ призводить до зміни коефіцієнтів відбиття та 

процесів обміну хвиль, що є причиною виникнення на сейсмограмах 

«яскравих плям», «тьмяних плям» і AVO-аномалій. Точне визначення VP/VS 

для порід різної літології важливо тим, що саме відхилення 

Пониження швидкості 
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експериментальних сейсмічних даних від цих літологічних «фонових» 

співвідношень є суттєвим підґрунтям під час прогнозування покладів нафти і 

газу [98]. 

Значення густини менш диференційовані: для прошарків глин 

характерні значення щільності 1800-2200 кг/м
3
, вапнякові пласти мають 

густину в середньому 2300-2600 кг/м
3
. 

Аналіз свердловинних даних, які необхідні для дослідження, 

дозволяють встановити, що швидкості сейсмічних хвиль, які представлені 

одними і тими ж літолого-стратиграфічними комплексами, відрізняються. Це 

явище може бути пов'язане з багатьма факторами, наприклад, такими як 

будова порового простору і насичення, літологічний склад, глибини і 

тектонічні умови залягання і т.д [2].  

Геометричні параметри. Глибини залягання пластів, їх потужності, 

кути падіння, приуроченість до тектонічних порушень. Ці характеристики 

були визначені на основі аналізу стратиграфічних відміток свердловинних 

даних, глибинних розрізів. Потужності стратиграфічних товщ коливаються 

від 58 м (верхній палеоцен) до 1100 м (нижня крейда). 

Колекторські властивості вивчені на основі аналізу фондової 

літератури. Генераційний потенціал і якість потенційних 

нафтогазоматеринських порід в нижньо-крейдових відкладах вивчені 

недостатньо через відсутність даних буріння. В межах Каркінітського 

прогину ці відклади представлені морськими аргілітами, які накопичувалися 

в умовах замкненого басейну. Передбачається, що вони можуть бути 

хорошим джерелом генерації вуглеводнів. 

Найбільш ймовірно, що нафтогазоматеринські породи, які досягли 

стадії газового/нафтового вікна на північно-західному шельфі, обмежені 

Каркінітським прогином [36, 52]. Це підтверджується і іншими 

дослідженнями [99, 100], які вказують на те, що нафтогазоматеринські 

породи апта-альба є основним джерелом вуглеводнів на північно-західному 

шельфі. Для визначення густини стратиграфічних горизонтів, 
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використовувалися літературні дані та виконувалися по-пластові розрахунки 

за рівнянням Гарднера [101]: 

ρ = 0,23·Vp
0.25 

   (4.1) 

Узагальнення цієї інформації дозволяє обґрунтувати параметри 

сейсмогеологічної моделі міоцен-палеоценового і крейдового 

нафтогазоносного комплексу на фрагменті структури Голіцина–Гордієвича 

(рисунок 4.5). Така модель може бути використана при сейсмічних 

дослідженнях різних площ Каркінітського прогину, оскільки включає весь 

комплекс необхідних параметрів розрізу та стратиграфічних рівнів.  

 

Рисунок 4.5 –Глибинна сейсмогеологічна модель структур Голіцина та 

Гордієвича вздовж профіля 48_1100. 

 

Синтетичне сейсмічне моделювання. Як зазначалося вище, 

застосування сучасних засобів моделювання (Tesseral 2D, компанії Tesseral 

Technologies) дає можливість використовувати майже всю наявну геолого-

геофізичну інформацію, включаючи складні схеми сейсмічних спостережень. 
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Вибір об’єкту моделювання визначається, виходячи з оцінки 

геологічної ситуації досліджуваної території, перспективності з точки зору 

наявності покладів вуглеводнів, геометрії окремих пластів, розподілу 

пружних і густинних властивостей. 

З метою вивчення таких товщ шляхом моделювання хвильового поля 

введено поняття ефективної синтетичної сейсмічної моделі, як модифікації 

тонкошаруватого середовища, що містить мінімальну кількість 

неоднорідностей, де хвильове поле з заданою точністю співпадає з полем, яке 

згенероване у вихідному середовищі. Аналізується зв'язок параметрів 

ефективної моделі і характеристик сейсмічного запису. 

Для якісного аналізу визначених швидкісних та густинних 

характеристик виконане синтетичне сейсмічне моделювання за швидким 

алгоритмом моделювання, що показує лише зміни коефіцієнтів відбиття на 

акустично контрастних границях. Слід зазначити, що на цьому розрізі 

присутні яскраво виражена дифракційна хвиля від регіонального 

тектонічного порушення. Порівнюючи реальний і синтетичний мігрований 

часовий сейсмічний розріз (рисунки4.6–Рисунок 4.7 а)), можна говорити про 

те, що основними подібностями є енергія амплітуд відбиттів, що може 

свідчити про різку зміну акустичних і пружних властивостей досліджуваного 

комплексу. 

Моделювання хвильового поля може проводитися методом пружної та 

акустичної моделі складно побудованого середовища. У даному випадку 

було виконане пружне моделювання синтетичного хвильового поля. Як вже 

було зазначено, програмний пакет дозволяє розраховувати різні хвильові 

ефекти. Синтетичний хвильовий розріз порівнюється зі спостереженими 

даними, при цьому перевіряється дійсна наявність горизонтів та інших 

особливостей геолого-геофізичної моделі. У системі синтетичного 

сейсмічного моделювання використовуються такі дані: 
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Рисунок 4.6– Реальний мігрований сейсмічний розріз структур Голіцина та 

Гордієвича. 

1) Сейсмогеологічній розріз – масштабований розріз з горизонтами, 

пластами і їх фізичними властивостями: а) швидкості (поздовжні, 

поперечні);б) густина. 

2) Часовий розріз: а) первинний; б) мігрований сейсмічний розріз. 

3) Розташування сейсмічного профілю (профілів) та система 

спостережень (пункти збуджень, розташування сейсмоприймачів). 

На практиці, при тестуванні та розробці графів обробки сейсмічних 

даних досить часто виникають неоднозначні ситуації у прийнятті рішень про 

доцільність застосування тих чи інших процедур або уточнення параметрів 

цих процедур із урахуванням специфіки конкретних сейсмічних даних [8]. 

Вагомим чинником у прийнятті таких рішень, на думку автора, є 

використання результатів моделювання хвильових полів, розрахованих 

відносно заданої сейсмогеологічної моделі середовища.  

У роботі автор наводить результати моделювання синтетичних 

сейсмічних розрізів, розрахованих програмними засобами системи Tesseral 

K1 

K2 

N1-P3 

P2 

P1 
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на основі реального сейсмічного профілю структур Голіцина–Гордієвича. 

Результати моделювання можуть бути використані при формуванні 

детального графу обробки реальних сейсмічних матеріалах. 

На основі швидкісних залежностей підготовлена сейсмогелогічна 

модель (рисунок 4.5) на прикладі фрагменту структури Голіцина–Гордієвича 

для синтетичного сейсмічного моделювання та побудови сейсмогеологічної 

моделі з метою подальшого визначення колекторських властивостей. Слід 

відмітити, що структура Гордієвіча картується, як тектонічно-екранована 

Голіцинським розломом та територіально співпадає з майкоп - палеоценовим 

Голіцинським газоконденсатним родовищем.  Значення пористості в межах 

відкладів нижньої і верхньої крейди, за свердловинними даними, що 

отримані у межах Каркінітського прогину, коливаються від 5 % – прийняте 

граничне значення пористості для колектора, до 17 % - максимальні 

значення. Моделі були побудовані зі значеннями пористості 8%, 13% та 17%, 

для того щоб порівнюючи на якісному рівні з реальним розрізом, можна було 

визначити з яким значеннями пористості,переважно присутні колектори в 

даному сейсмічному розрізі (рисунки 4.6– 4.9). Значення 13% пористості 

вибрані як середні значення між 8% та 17% для відкладів верхньої та нижньої 

крейди. [3,12]. 

Аналізуючи мігровані синтетичні сейсмічні дані, та порівнюючи їх з 

реальним сейсмічним розрізом, можна сказати, що задовільне 

співвідношення (на якісному рівні) отримали мігровані результати 

синтетичного сейсмічного моделювання зі значенням пористості 8% та 

газонасиченням. 
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а) б) 

 

Рисунок 4.7– Синтетичні сейсмічні моделі з реалізаціями відносно зміни пористості – 8%: а) мігрований синтетичний 

розріз, газонасичення; б) мігрований синтетичний розріз, водонасичення. 
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а) б) 

 

Рисунок 4.8– Синтетичні сейсмічні моделі з реалізаціями відносно зміни пористості – 13%: а) мігрований синтетичний 

розріз, газонасичення; б) мігрований синтетичний розріз, водонасичення; 
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а) б) 

 

Рисунок 4.9– Синтетичні сейсмічні моделі з реалізаціями відносно зміни пористості – 17%: а) мігрований синтетичний 

розріз, газонасичення; б) мігрований синтетичний розріз, водонасичення; 
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Слід відмітити, що ступінь насичення на даній стадії моделювання не 

досліджувався. Співпадіння проявляється у динамічній подібності 

відбиваючих горизонтів. Особливо це стосується відкладів еоцен-палеоцену 

та нижньої і верхньої крейди.  

Для додаткового підтвердження подібності синтетичного розрізу з 

пористістю 8% та газонасиченням відповідно до реального сейсмічного 

розрізу, були оцінені амплітудно-частотні характеристики. На 

рисунку 4.10зображений фрагмент реального сейсмічного профілю 48_1100 

та його амплітудно-частотний спектр. На рисунку 4.11демонструється 

фрагмент синтетичного сейсмічного розрізу та розрахованого амплітудно-

частотного спектру та подібний характер затухання частот. Аналізуючи 

хвильове поле на візуальному рівні чітко видно подібність синтетичного та 

реального фрагментів хвильового поля. Порівнюючи амплітудно-частотні 

спектри двох розрізів можна говорити про подібний характер затухання 

амплітудно-частотних характеристик.  

 

Рисунок 4.10– Реальний сейсмічний розріз та його амплітудно-частотний 

спектр. 

Інтервал аналізу 
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Рисунок 4.11– Синтетичний сейсмічний розріз із пористістю 8% та 

газонасиченням у відкладах крейди та його амплітудно-частотний спектр. 

Зокрема, різке зменшення амплітуд після 27 Герц, ймовірно, 

обумовлене відкладами палеоцену-крейди та ефектами затухання 

сейсмічного сигналу з глибиною. 

Петрофізичне моделювання розподілу коефіцієнтів пористості 

Сутність моделювання властивостей основана на розподілі 

властивостей між свердловинами таким чином, щоб реалістично зберегти 

гетерогенність пласта і забезпечити відповідність із свердловинними та 

сейсмічними даними. Аналіз даних допомагає контролювати якість 

інтерпретації, виявляти головні геологічні особливості та виконати 

петрофізичне моделювання.  

Основним типом розповсюдження петрофізичного параметру в об’ємі є 

Гаусівський розподіл, як тренд зміни властивостей може використовується 

акустичний імпеданс. 

Підхід до петрофізичного моделювання може бути детерміністичним, 

стохастичним чи комбінацією обох методів[73, 89]. При стохастичному 

алгоритмі моделювання виконуються моделювання об’єктів, котрі 

дозволяють наповнювати модель дискретних фацій різноманітними тілами 

Інтервал аналізу 
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довільної геометрії, моделювання переходу фацій, котрий дозволяє виконати 

стохастичний розподіл фацій на основі заданого переходу між фаціями, й 

напрямком тренду. При детермінованому алгоритмі моделювання виконують 

індикаторний крігінг, котрий забезпечує дискретне розподілення 

властивостей із врахуванням визначеної гістограми. 

Кожній зоні задається специфічна установка, чутливість фільтра може 

бути застосована до кожного процесу. Існує поняття шаблону властивостей, 

що допомагає об’єднати типи даних разом, діаграму каротажу пористості, 

карту пористості, 3D модель пористості. Моделювання властивостей – це 

процес заповнення комірок гріда петрофізичними властивостями. Система 

допускає, що геометрія шару, яка надана гріду під час процесу поділу на 

шари, відповідає геологічному розшаруванню в модельованій області. Тому, 

ці процеси залежать від геометрії існуючого гріда (скелету) (рисунокРисунок 

4.12). При інтерполяції між вихідними точками розповсюджується 

петрофізичний параметр уздовж шарів гріда.  

Згідно технологічного процесу, моделювання властивостей 

розділяється на три окремих процеси:  

 Geometrical modeling (геометричне моделювання) – ніякої 

інтерполяції вхідних даних не потрібно. Петрофізичні властивості будуються 

на основі геометричних властивостей самих комірок гріда, відстані до інших 

об'єктів і т.і., деякі алгоритми також вимагають вхідних даних, але ці дані 

просто становлять структуру гріда (наприклад, сейсмічні). 

 Facies Modeling (моделювання фацій) – інтерполяція дискретних 

даних, наприклад фацій. 

 Petrophysical modeling (петрофізичне моделювання) – інтерполяція 

безперервних даних, наприклад пористості (рисунок 4.13); 

 Scale Up WellLogs – процес вибірки значень із каротажних діаграм або 

атрибутів каротажних діаграм у грід для використання в якості вхідних 

даних у моделювання фацій і моделювання петрофізичних 
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властивостей, наприклад розповсюдження коефіцієнту пористості в 

околі свердловини наведено на рисунку4.14; 

 Data Analysis – процес застосування перетворень на вхідних даних 

(звичайно перемасштабованих каротажних кривих), що ототожнюють 

тренди й ідентифікуючі варіограми, які змальовують ці дані. Це 

використовується в моделюванні фацій і петрофізичному моделюванні 

для того, щоб у результаті гарантувати появу тих самих трендів. 

 

Рисунок 4.12 – Створення скелетону гріда ділянки досліджень. 

 

Рисунок 4.13 – Об’ємна модель розподілу коефіцієнта пористості. 
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Рисунок 4.14– Приклад розповсюдження коефіцієнту пористості в околі 

свердловин об’єкту досліджень (відповідно: крива коефіцієнту пористості 

(Кп), розподіл Кп цифрової моделі в околі свердловини). 

На основі створеної регіональної структурно-параметричної моделіза 

даними сейсмічної інверсії вздовж регіонального профіля UBS 94_049, що 

проходить у напрямку Пн-Пд через Каркінітський прогин виділяється 

границя (рисунок 4.15) переходу від теригенних до карбонатних відкладів 

палеоцену за підвищенням значень акустичної жорсткості (починаючи від 

9400 до 15000 гр/см
3
x м/с). Вздовж цього ж регіонального профілю 

зображений розріз коефіцієнтів відкритої пористості, що проходить через 

родовище Штормове, який показує регіональний розподіл пористості 

(рисунок 4.16) Аналізуючи даний рисунок видно, що починаючи з відкладів 

крейди значення коефіцієнтів пористості зменшується – розріз починає 

ущільнюватись. Це узгоджується з розрізом акустичного імпедансу – 

рисунок 4.15. Слід також відмітити, що на розрізі пористості присутні 
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високопористі пропластки у відкладах крейди, також на розрізі акустичного 

імпедансу присутні ділянки понижених значень, які можуть бути 

ідентифіковані як інтервали розущільнення. 

З побудованої об’ємної моделі розподілу коефіцієнтів відкритої 

пористості вздовж профіля 48_1100 у відкладах крейди (структура 

Гордієвича) демонструється фрагмент розподілу коефіцієнтів пористості 

(рисунок 4.17). Дійсно, в апікальній частині структури найбільша 

концентрація коефіцієнтів пористості зі значеннями 8%, але існують 

пропластки, що перевищують дане значення. 

На рисунках 4.18 та 4.19 зображені осереднені карти розподілу 

коефіцієнтів відкритої пористості у відкладах верхньої та нижньої крейди. 

Слід відмітити, що в розрахунках карт приймалися значення коефіцієнтів 

пористості, які вище граничних (вище 7%) і відповідно до побудованих карт, 

майже по всій ділянці структури Гордієвича, яка закартована по відкладах 

крейди, присутні ділянки з покращеними колекторськими властивостями. З 

даних карт можна зробити висновок, що відклади нижньої крейди 

характеризуються дещо вищими коефіцієнтами відкритої пористості у 

порівнянні з переважно карбонатними відкладами верхньої крейди. На думку 

автора, такий ефект обумовлений тріщинуватою природою карбонатних 

відкладів верхньої крейди. 
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Рисунок 4.15 – Регіональний розріз акустичного імпедансу про профілю Ubs 94_049. 
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Рисунок 4.16 – Регіональний розріз коефіцієнту пористості  про профілю Ubs 94_049. 
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Рисунок 4.17 –Розподіл коефіцієнтів відкритої пористості у відкладах крейди 

вздовж профіля 48_1100. 
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Рисунок 4.18– Осереднений розподіл значень Кп, що вищі граничних значень 

у відкладах верхньої крейди. 

 

Рисунок 4.19– Осереднений розподіл значень Кп, що вищі граничних значень 

у відкладах нижньої крейди. 
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4.3 Модель розподілу ділянок з покращеними колекторськими 

властивостями перспективних відкладів деяких родовищ 

Одним із важливих елементів побудови ефективної геолого-

геофізичної моделі є технологія прогнозування характеристик геологічного 

розрізу і ділянок з покращеними колекторськими властивостями. В якості 

прикладу нижче по тексту автором розглядається два родовища Голіцинське-

Південноголіцинське та Штормове, які потрапляють в межі об’єкту 

досліджень. В межах південного борту Каркінітського прогину автором 

підтверджено висновок, що за акустичними властивостями можна 

обґрунтувати та зпрогнозувати розповсюдження продуктивного 

газонасиченого інтервалу родовища у бік перспективної структури. 

Структура Північноштормова.  

Через родовище Штормове у бік перспективної структури 

Північноштормова виконана сейсмічна інверсія та отриманий розподіл 

акустичного імпедансу і коефіцієнту відкритої пористості вздовж 

сейсмічного профіля 10_1196. 

 

Рисунок 4.20 – Фрагмент глибинної карти структури Штормова та 

Північноштормова  по горизонту відбиття  IIIб  (підошва палеоцен-

кампанських відкладів) 
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Рисунок 4.21 – Фрагмент глибинної карти структури Штормова та 

Північноштормова  по горизонту відбиття  III  (підошва еоценових відкладів) 

На рисунку 4.22демонструється крива акустичного імпедансу та 

кросплот по свердловині Штормова-1 в залежності від глибини, блакитним 

виділена товща, де отримані промислові припливи газу з даної свердловини. 

Значення акустичного імпедансу інвертовані в сейсмічний розріз. На 

рисунку 4.23 демонструється  сейсмічний розріз та розріз акустичного 

імпедансу з винесеними інтервалами промислових припливів газу. Значення 

акустичного імпедансу в інтервалі, де отримані промислові припливи газу на 

родовищі Штормове, лежать в межах 9000-11000 м/с х гр/см
3
. Відповідно, 

даний інтервал прослідковується на розрізі акустичного імпедансу від 

родовища Штормове до перспективної структури Північноштормова, 

причому потужність досліджуваного інтервалу на структурі 

Північноштормова збільшується у 1,2 рази. 
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Рисунок 4.22– Крива акустичного імпедансу та кросплот по продуктивній 

свердловині Штормова-1 (блакитним виділена товща, де отримані 

промислові припливи газу). 

 

На рисунку4.25зображений розріз коефіцієнтів відкритої пористості 

вздовж сейсмічного профіля 10_1196. З даного рисунку видно, що 

потужність пористих пропластків на структурі Північноштормова 

збільшується. За результатами прогнозу по серії 2D профілів через родовище 

Штормове та підготовлену до буріння перспективну структуру 

Північноштормову, отримане додаткове підтвердження про те, що інтервали 

в яких отримані промислові припливи газу на родовищі Штормове, лежать в 

межах 9000-11000 м/с х гр/см
3
, в цих же межах лежать підвищені значення 

коефіцієнтів відкритої пористості. На основі отриманих результатів 

обґрунтовується перспективність структури Північноштормової. 

Для надання додаткового підґрунтя тезі про те, що продуктивний 

інтервал у відкладах палеоцену родовища Штормове розповсюджується у бік 

перспективної структури Північноштормова були побудовані додаткові крос 

плоти залежностей «коефіцієнт відкритої пористості – акустичний імпеданс». 
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Додатковий аналіз просторового розподілу коефіцієнтів пористості 

проведений для продуктивних відкладів Голіцинського так і 

Південноголіцинського родовищ. Найвищі значення коефіцієнту пористості 

(більше 25%) проявляються в майкопських відкладах як Голіцинського так і 

Південноголіцинського родовищ. В палеоценових відкладах спостерігаються 

дещо нижчі значення Кп (до 25%). Отримані результати повністю узгоджені 

зі структурними побудовами даними ГДС та результатами випробувань. 

На рисунку 4.25 зображені фрагменти кривих коефіцієнтів відкритої 

пористості та акустичного імпедансу з продуктивними інтервалами для 

свердловини Штормова-1. Кольором виділені продуктивні інтервали. За 

даним рисунком видно, що підвищення коефіцієнтів пористості 

супроводжується локальним пониженням значень акустичного імпедансу. 
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 Рисунок 4.23- Сейсмічний розріз та розріз акустичного імпедансу вздовж профіля 10_1196 з винесеними 

інтервалами промислових припливів газу (виділено червоним).

Родовище 

Штормове 

Структура 

Північноштормова 
Структура 

Північноштормова 

Родовище 

Штормове 



130 

 

 

Рисунок 4.24– Розрізкоефіцієнтіввідкритоїпористостівздовжсейсмічногопрофіля 10_1199 
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Кросплот залежності «акустичний імпеданс – коефіцієнти відкритої 

пористості» зображений на рисунку4.26. На даний кросплот винесені 

значення «АІ – Кп», що відповідають продуктивному інтервалу свердловині 

Штормова-1. 

 

Рисунок 4.25– Фрагменти кривих коефіцієнтів відкритої пористості та 

акустичного імпедансу з продуктивними інтервалами для свердловини 

Штормова-1. 

 

Рисунок 4.26– Кросплот значень «акустичний імпеданс – коефіцієнт 

відкритої пористості», виділеним показаний інтервал підвищених значень Кп 

та понижених значень АІ. 

Для забезпечення підтвердження результатів кросплотинга та 

латерального розповсюдження значень акустичного імпедансу, що 
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відповідають підвищеним значенням пористості та газонасиченому 

інтервалу, виконана акустична інверсія вздовж профіля UBS 94-14 

(розташування можна подивитися на рисунку 1.1), що зображено на 

рисунку 4.27. Аналізуючи даний рисунок можна стверджувати як про 

перспективність структури Північноштормова, так і про доцільність 

застосування методів акустичної інверсії для прогнозування розповсюдження 

продуктивних інтервалів у межах Каркінітського прогину. Таким чином 

отримане додаткове підтвердження про те що інтервали в яких отримані 

промислові припливи газу на родовищі Штормове, лежать в межах 9000-

11000 м/с х гр/см
3
. 

 

Рисунок 4.27– Розподіл акустичного імпедансу вздовж регіонального профіля 

UBS 94-14 у бік структури Північноштормова. 

 

Модель розподілу коефіцієнтів відкритої пористості Голіцинського та 

Південноголіцинського родовищ 

За основу при створенні параметричної моделі розподілу коефіцієнту 

пористості бралися структурні побудови Голіцинського та 

Південноголіцинського родовища майкопських та палеоценових відкладів, 

наявні сейсмічні та свердловинні дані, які знаходяться в межах 

досліджуваного об’єкту. Комплексність рішення даної задачі забезпечувалась 
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комплексним використанням даних сейсмічної розвідки, даних ГДС, наявної 

геологічної інформації по об’єкту досліджень.   

В процесі інтерпретації даних ГДС встановлено, що граничні значення 

коефіцієнту пористості для Голіцинського та Південноголіцинського 

родовищ знаходяться в межах 8% для майкопських відкладів і 8,6 % для 

палеоценових відкладів. Максимальні значення коефіцієнту пористості для 

цих родовищ варіюються від 22% до 30%, зустрічаються пропластки із 

пористістю близько 40%. 

На рисунку 4.28представлена структурна модель Голіцинського та 

Південноголіцинського родовища в товщі майкопських та палеоценових 

відкладів. 3DМодель розподілу коефіцієнтів пористості в тривимірному 

зображенні представлена на рисунку 4.29. 

На рисунку 4.30 представлений розріз по свердловинам Голіцинського 

родовища. На розрізі демонструються лише ті значення коефіцієнту 

пористості, які вищі граничних значень, а саме вище 8%. 

 

Рисунок 4.28– Структурно-тектонічна модель Голіцинського та 

Південноголіцинського родовища в майкопських та палеоценових відкладах. 
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Рисунок 4.29– Тривимірна модель розподілу коефіцієнтів відкритої 

пористості Голіцинського та Південноголіцинського родовища у 

майкопських та палеоценових відкладах. 

 

 

Рисунок 4.30– Розріз по серії свердловин. Візуалізуються значення 

пористості, які вище граничних для прийнятого об’єкту досліджень. 

Карти розподілу коефіцієнту пористості, які отримані із тривимірної 

моделі коефіцієнту пористості зображені на рисунках 4.31–4.33. Відповідно, 
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на рисунку 4.31 представлена карта розподілу коефіцієнту пористості в 

майкопських відкладах родовищ Голіцина та Південноголіцинскього. Для 

зручності та однозначності візуальної оцінки отриманих результатів 

візуалізуються лише значення пористості, які вищі граничних. На 

рисунку 4.32представлена карта розподілу коефіцієнту пористості в 

майкопських відкладах Південноголіцинскього родовища. Карта розподілу 

коефіцієнту пористості в палеоценових відкладах родовища Голіцина 

представлена на рисунку 4.33.  

На представлених картах винесені лінії (А-А', Б-Б' та В-В'), по яким, на 

основі створеної 3D моделі (рисунок 4.29) розподілу коефіцієнту пористості, 

зроблені розрізи по свердловинам на родовищах Голіцина та 

Південноголіцина, які демонструються нижче на рисунках 4.34-4.36.  

Найвищі значення коефіцієнту пористості (більше 25%) проявляються 

в майкопських відкладах як Голіцинського так і Південноголіцинського 

родовищ. В палеоценових відкладах спостерігаються дещо нижчі значення 

Кп (до 25%). Отримані результати повністю узгоджені зі структурними 

побудовами даними ГДС та результатами випробувань. 

Об’ємна модель розподілу коефіцієнту пористості може слугувати 

основою для вирішення задач гідродинамічного моделювання та  

промислової розробки досліджуваних родовищ. 
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Рисунок 4.31– Карта розподілу коефіцієнту пористості в майкопських відкладах родовищ Голіцина та 

Південноголіцинскього. Візуалізуються значення пористості, які вищі граничних. 

N 
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Рисунок 4.32– Карта розподілу коефіцієнту пористості в майкопських відкладах Південноголіцинскього родовища. 

Візуалізуються значення пористості, які вищі граничних. 

N 
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Рисунок 4.33– Карта розподілу коефіцієнту пористості в палеоценових відкладах родовища Голіцина. Візуалізуються 

значення пористості, які вищі граничних. 

N 
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 Рисунок 4.34– Розріз  розподілу коефіцієнту пористості по лінінії А-А' в майкопських та палеоценових відкладах 

родовища Голіцина та Південноголіцина. 



 

 

 

Рисунок 4.35– Розріз  розподілу коефіцієнту пористості по лінінії Б-Б' в 

майкопських та палеоценових відкладах родовища Голіцина та 

Південноголіцина. 
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Рисунок 4.36– Розріз  розподілу коефіцієнту пористості по лінії В-В' в майкопських та палеоценових відкладах 

родовища Голіцина 
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На основі побудованої ефективної геолого-геофізичної моделі, 

оцінений розподіл коефіцієнтів відкритої пористості перспективних структур 

у відкладах крейди. На рисунках  4.37–Рисунок 4.38 представлені глибинні 

структурні карти, які побудовані в межах фрагменту території Каркінітського 

прогину для відкладів верхньої та нижньої крейди. На рисунках 4.39–4.40 – 

карти розподілу коефіцієнту пористості у відкладах по відкладах нижньої та 

верхньої крейди відповідно. Доводиться, що ділянки зі збільшеним 

значенням коефіцієнту пористості приурочені до основних структурних 

пасток вуглеводнів. На основі аналізу виявлених та підготовлених структур 

по відкладах крейди, що попадають в межах ділянки досліджень з позиції 

розподілу коефіцієнтів відкритої пористості, а саме: Миколаївська, Анчоус, 

Зх-Флангова, Малікова, Мирна, Пн. Штоврмова, Штормова-Глибинна. В 

межах даних структур спостерігаються ділянки зі значеннями Кп, що вищі 

граничних – це свідчить підтвердженням наявності ділянок з покращеними 

колекторськими властивостями. Отримані результати повністю узгоджені зі 

структурними побудовами даними ГДС та результатами випробувань. 
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Рисунок 4.37 – Глибинна структурна карта території Каркінітського прогину для відкладів нижньої крейди.  



144 

 

 
 

Рисунок 4.38 – Глибинна структурна карта території Каркінітського прогину для відкладів верхньої крейди.  
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Рисунок 4.39 – Карта розподілу Кп у відкладах нижньої крейди. 
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Рисунок 4.40 – Карта розподілу Кп у відкладах верхньої крейди. 



 

 

Висновки до 4-го розділу.  

Запропонований алгоритм побудови ефективної геолого-геофізичної 

моделі із застосуванням сучасних обчислювальних технологій. 

Проаналізовані швидкісні залежності стратиграфічних товщ 

Каркінітського прогину в північно-західній частині Чорного моря.  

На основі швидкісних залежностей підготовлена швидкісна 

сейсмогеологічна модель в основі якої лежать швидкості P-хвиль і S-хвиль 

через структури Голіцина та Гордієвича. Реалізоване синтетичне сейсмічне 

моделювання з метою побудови ефективних сейсмогеологічних моделей для 

визначення властивостей колекторів під час пошуків і розвідки покладів 

вуглеводнів. На основі аналізу мігрованих синтетичних сейсмічних даних  та 

їх порівняння з реальним сейсмічним розрізом шляхом аналізу динамічних 

характеристик визначено, що задовільне співвідношення отримали мігровані 

результати синтетичного сейсмічного моделювання зі значенням пористості 

8%. 

Під час аналізу літолого-швидкісної моделі встановлено, що швидкісна 

диференціація пластів досить значна: для верхніх частин розрізу характерні 

низькі значення поздовжньої швидкості 2000-3000 м/с (олігоцен - нижній 

еоцен); 3100-4500 м/с (верхній палеоцен - нижній палеоцен); 4500-5000 м/с 

(верхній і нижній крейда). 

Підтверджено, що значення акустичного імпедансу в інтервалі, де 

отримані промислові притоки газу на родовищі Штормове, лежать в межах 

9000-11000 м/с х гр/см
3
. Доведено, що інтервал в якому отримані промислові 

припливи вуглеводнів на родовищі Штормове прослідковується на розрізі 

акустичного імпедансу від родовища Штормове до потенційно перспективної 

структури Північноштормова. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на основі теоретичних та алгоритмічних розробок, 

сучасних інформаційних технологій геолого-геофізичного моделювання: 

1. Розроблено оригінальний алгоритм побудови ефективної геолого-

геофізичної моделі, що включає інтеграцію сейсмічних та свердловинних даних з 

наступним комплексним аналізом та синтетичним моделюванням сейсмічного 

хвильового поля. 

2. На основі швидкісних характеристик побудована сейсмогеологічна 

модель фрагмента структури Голіцина та Гордієвича. Змодельоване синтетичне 

хвильове поле відображає основні аспекти зміни літологічних властивостей порід, 

які виражені за допомогою зміни акустичної жорсткості та варіацій коефіцієнтів 

пористості.  

3. За даними сейсмічної інверсії вздовж регіонального 2D профіля UBS 

94_049, що проходить у напрямку Пн-Пд через Каркінітський прогин, 

виділяється границя переходу від теригенних до карбонатних відкладів 

палеоцену за підвищенням значень акустичної жорсткості від 9400 до 15000 

гр/см
3 
x м/с. 

4. Доведено, що інтервал в якому отримані промислові припливи 

вуглеводнів на родовищі Штормове, прослідковується на розрізі акустичного 

імпедансу від родовища Штормове до потенційно перспективної структури 

Північноштормова. 

5. Доповнені уявлення щодо розподілу на кількісному рівні, ділянок з 

покращеними колекторськими властивостями (підвищеними значеннями Кп) у 

продуктивних інтервалах розрізу (родовищ Голіцинського, Південно-

Голіцинського) та на виявлених і підготовлених структурах по відкладах 

крейди в межах фрагменту Каркінітського прогину Чорного моря.  

6. Виконаний комплексний аналіз геолого-геофізичної інформації шляхом 

інтеграції її в ефективну геолого-геофізична модель та адаптації в сучасні системи 

обробки-інтерпретації та моделювання геолого-геофізичних даних. 
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7. Ефективність розробленої геолого-геофізичної моделі осадового 

чохла Каркінітського прогину підтверджуються результатами геолого-

розвідувальних робіт. 
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